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Concurso de curtas de temática social e medio ambiental

BASES

1.As curtas presentadas serán de temática social e/ou ambiental.

2.O idioma das mesmas será o galego ou o castelán e, de estar noutro idioma, deberán 
estar subtituladas.

3.Os materiais audiovisuais entregados terán unha duración máxima de 20 minutos.

4.As curtas entregaranse co seguinte material e documentación dentro da data límite e 
seguindo estas instrucións:

-Por correo postal  no enderezo: AAVV A Xuntanza, Corredoira das Fraguas, 37 baixo, 
15703 Santiago de Compostela (A Coruña) 

- Unha copia da obra en DVD
- Ficha de inscrición

-Por correo electrónico ao enderezo revoltallo2014@gmail.com:
- Ligazón para descargar a curta
- Breve sinopse da curta
- Biofilmografía da persoa que dirixe ou produce a curta
- Fotografía ou fotograma da obra
- Ficha de inscrición

5.A data límite de entrega  é o  30 de abril de 2014. Os envíos postais deberán ter 
como data límite de saída o 30 de abril.

6. Non existe data límite de realización para as producións audiovisuais que se envíen a 
concurso.

7.A organización resérvase o dereito de proxectar e utilizar secuencias dos materiais 
seleccionados para fins educativos. As persoas participantes conservan os dereitos de 
autoría das súas obras.
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8. Os DVD recibidos quedarán no fondo videográfico dos colectivos organizadores.

9. A inscrición é de balde. O formulario de inscrición poderá descargarse das páxinas 
web de Amarante Setem, A Xuntanza e Verdegaia:

-www.amarantesetem.org  
-www.axuntanza.org  
-www.verdegaia.org  

10. Os participantes custearán o envío do seu material ao enderezo postal citado.

11. Os  colectivos  organizadores  non  se  responsabilizan  da  custodia  das  producións 
presentadas e por iso se recomenda enviar copia das obras e non orixinais.

12. As  curtas  serán  proxectadas  nunha  sesión  aberta  na  que  o  público  asistente 
seleccionará co seu voto a obra gañadora. A proxección e votación do público terá lugar 
o  mércores 21 de maio de 2013 ás 20:00h. No caso de modificarse esta data, 
comunicarase oportunamente ás persoas participantes.

13.A organización resérvase o dereito de someter os audiovisuais presentados a unha 
pre-selección previa á proxección.

14. O premio á curta gañadora consistirá nunha cesta de produtos ecolóxicos de hortas 
locais e de comercio xusto.

15. A decisión do público será inapelable. A participación no concurso supón a total 
aceptación destas bases.

Para máis información: revoltallo2014@gmail.com
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