CONCURTSMETRATGE ALTERNANITS 2017-18
BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1.

TEMÀTICA
El tema dels treballs és lliure.

2.

PARTICIPANTS
Hi podran participar tots els joves nascuts o residents a Menorca amb edats compreses
entre els 14 i els 30 anys (a data de 31 de desembre de 2018), i podran fer-ho tant
individualment com per equips d’un màxim de 3 persones.

3.

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS CURTS
 La durada màxima del curt, títols de crèdit inclosos, serà de 3 minuts. Es
descartaran tots aquells treballs que superin aquest temps.

 Els materials emprats per al curt podran estar enregistrats amb qualsevol mitjà
digital, inclosos càmera de telèfon mòbil, càmera digital, etc.
 Les obres que es presentin a concurs hauran d’estar visibles on-line des del portal
YouTube, per tant, els participants hauran d’indicar l’enllaç al seu vídeo. També
serà necessari presentar els originals en suport físic (CD, DVD, pendrive). (En el
punt 7 d'aquestes bases s'explica més detalladament que dades han d'aparèixer al
costat del vídeo pujat a la xarxa)

 Els curts hauran de ser inèdits i no haver estat presentats en cap altre concurs o
certamen.

 Els continguts dels curtmetratges hauran d’estar lliures de copyright. S’hauran
d’utilitzar, per tant, imatges, vídeos o música de creació pròpia o que estiguin sota
llicència lliure en qualsevol de les seves variants (Creative Commons).
4.

PROJECCIÓ DELS CURTMETRATGES SELECCIONATS
La decisió del jurat es farà pública durant el Festival Menorca Jove (que es durà a terme
durant el mes de maig) i serà inapel·lable. Així mateix, al Festival es visualitzaran els
curtmetratges finalistes, i es donarà el premi als guanyadors.
A part, es podran programar projeccions en casals o punts de la Xarxa de Serveis
d’Informació Jove de Menorca, o en qualsevol altre lloc que l'INJOVE consideri adient.

5.

JURAT
El jurat estarà format per:
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 un/a representant de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca
 un/a representant del Servei Coordinador de Drogodependències del Consell
Insular de Menorca
 dos realitzadors/es de curtmetratges o dos tècnics/es en audiovisuals
 un/a representant de l'Institut de la Joventut de Menorca
El públic com jurat:


6.

Comptarem amb la menció especial del públic a un dels curts seleccionats, que es
basarà en el curt que més vots hagi rebut.

PREMIS
El jurat premiarà aquelles obres que destaquin pel contingut, per la realització i per
demostrar un treball previ de reflexió sobre la importància de dur a la pràctica un estil
de vida saludable.


Primer premi: un val de compra per a l'adquisició de material audiovisual per
import de 1.000€



Segon premi: un val de compra per a l'adquisició de material audiovisual per
import de 500€

Dels curts prèviament seleccionats pel jurat, dels quals sortirà el curt guanyador, el
públic podrà triar el seu favorit mitjançant votació popular. El curt que més vots
aconseguirà una menció especial del públic.


Premi menció especial del públic: un val de compra per a l’adquisició de material
audiovisual per import de 250€

Tots els autors de curts seleccionats obtindran un diploma que acrediti la seva
participació al ConcurtsMetratge AlternaNits.
El material inclòs anirà sota una llicència Creative Commons “Reconeixement – no
comercial – sense obra derivada: no es permetrà un ús comercial de l’obra original ni la
generació d’obres derivades”. Més informació a http://cat.creativecommons.org
7.

TERMINIS I REQUISITS D’INSCRIPCIÓ

 Les inscripcions es podran dur a terme fins el 23 d'abril de 2018. La llista definitiva
dels curts seleccionats per a concurs es donarà a conèixer el dia 25 d'abril, a través
de la web www.injovemenorca.com. Els vots del públic es comptabilitzaran des del
dia 25 d'abril a l'2 de maig, ambdós inclosos.
 Només es podrà presentar una obra per cada persona o grup participant
 Per inscriure's en aquest certamen s'hauran de seguir els següents passos:

2/5

1: PENJAR VÍDEO A YOUTUBE

2: ENVIAR L'ENLLAÇ A L'INJOVE

3: ENVIAR SUPORT FÍSIC A L’INJOVE

4: REBRE CONFIRMACIÓ
1. L'obra presentada a concurs haurà de pujar-se i ser visible on-line des del portal
YouTube. A l'apartat de descripció del vídeo a YouTube, sota l'obra presentada,
han d'aparèixer les següents dades correctament escrites:
◦ Títol del curtmetratge
◦ Guionista
◦ Any de producció
◦ Actors/actrius
◦ Durada
◦ Música
◦ Director/a
2. Cada participant o grup de participants hauran d'enviar un correu electrònic a

l'adreça alternanits@injovemenorca.com en el qual l'ASSUMPTE sigui
CONCURTSMETRATGE 2017-18 seguit del títol del curtmetratge presentat a
concurs, i en el COS DEL MISSATGE hauran d'aparèixer l'enllaç al vídeo presentat i
les següents dades de cadascun dels participants:
◦ Nom i cognoms:
◦ Adreça postal:
◦ DNI:
◦ Municipi:
◦ Data de naixement:
◦ Adreça electrònica:
◦ Edat
◦ Telèfon
3. Cada participant o grup haurà de presentar els originals en suport físic (CD, DVD,
pendrive).
4. Cada participant o grup rebrà per correu electrònic un missatge de confirmació.
Fins que no rebeu aquest missatge NO esteu inscrits formalment al certamen
ConcurtsMetratge. Podreu posar-vos en contacte amb l'INJOVE al 971 36 50 73
davant de qualsevol dubte.
8.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Presentar-se al concurs suposa:


Declarar que totes les dades aportades pels participants són certes i que l'obra
que inscriuen a concurs és de la seva pròpia autoria (de forma individual o del
grup inscrit).



Declarar que les obres, els intèrprets o el grup no han resultat guanyadors d'un
altre premi en un altre certamen o concurs.



Autoritzar al Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
del Consell Insular de Menorca reproduir, total o parcialment, en la forma que es
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consideri oportuna el contingut de les obres inscrites.


La participació en aquest concurs per als menors d'edat, significarà el posseir
l'autorització corresponent de la família / tutor per poder inscriure al certament
(Annex 1)



La total acceptació d’aquestes bases.

En qualsevol cas, el Consell Insular de Menorca es reserva el dret de resoldre qualsevol
eventualitat no especificada en les bases.
9.

DRETS DE PROMOCIÓ
Els curtmetratges premiats seran exhibits als casals de joves de Menorca, així com als
actes de caràcter juvenil que el Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica,
Joventut i Esports consideri adients.
Els autors dels curts seleccionats donaran el seu permís perquè l’organització pugui
exhibir el seu curtmetratge a través de qualsevol mitjà a fi de promocionar el concurs i/o
les activitats del programa d'oci alternatiu AlternaNits.
Els curts que siguin presentats al concurs passaran a formar part de l’Arxiu d’Imatge i So
de Menorca. Aquests curts podran ser exhibits en edicions posteriors del concurs.
Els participants es responsabilitzen de possibles reclamacions de drets de tercers en les
obres presentades.
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ANNEX 1

AUTORITZACIONS PER A MENORS D'EDAT:

Sr./Sra. (nom i llinatges).............................................................................................................................................
amb DNI.................................... , com a (pare/mare/tutor/a)...................................................................................
autoritza a (indiqueu nom i llinatges del participant)...........................................................................................
a participar en el Concurs de ConcurtsMetratge de AlternaNits, eximint a l'INJOVE de la possible
responsabilitat derivada de la participació en el concurs. Igualment manifest que aquesta activitat no
suposa perill per a la seva físic, ni malmeti la seva formació professional ni humana.

....................................................................., dia .......... de ….................... de 2018
Signat:

AUTORITZACIÓ DE DRETS D'IMATGE:
Sr./Sra. (nom i llinatges).............................................................................................................................................
amb DNI................................................................. , com a (pare/mare/tutor/a).................................. autoritza
l’Institut de la Joventut de Menorca, d’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 1/1982 sobre el dret
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei orgànica 1/1996, de protecció
jurídica del menor per tal que pugui realitzar la captació, reproducció i publicació, únicament i
exclusivament en les seves pàgines web o en les seves publicacions i fulls comercials, de la imatge del
seu fill o la seva filla en les estades i activitats que organitza l’Institut de la Joventut de Menorca i
sempre que respectin de forma estricta el seu honor i intimitat.

....................................................................., dia .......... de ….................... de 2018
Signat:

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Institut de la
Joventut de Menorca, informa que les dades de característiques personals i de caràcter identificatiu, obtingudes mitjançant l’emplenament
de les presents autoritzacions seran incorporades per al seu tractament a un fitxer automatitzat amb la finalitat d’exercir les competències
que té atribuïdes l’Institut de la Joventut de Menorca. D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, es podran exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a Institut de la Joventut de Menorca, avinguda Pl. De la Biosfera,5 07703 Maó.
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