BASES CONCURS DE CURTMETRATGES DEL CINECLUB DEL CERCLE
Reial Cercle Artístic de Barcelona
Concurs de Curtmetratges en les tres especialitats clàssiques:
Ficció, Documental i Animació.
CONDICIONS GENERALS:
 Curts realitzats durant el 2021 i 2022
 Poden participar escoles i de forma individual, estudiants d’escoles de cinema i
audiovisuals i d’arts plàstiques dels Països Catalans: Principat, País Valencià, Illes Balears,
Catalunya Nord i Andorra.
 Màxim de tres curts per persona i/o escola.
 Totes les projeccions han de presentar-se en format digital, independentment del sistema
de rodatge, amb un PDF amb la fitxa tècnica adjunta.
 La organització podrà utilitzar fragments de les obres seleccionades per promoció de la
mateixa.
 Els curtmetratges no poden sobrepassaran els 20 minuts de durada.
 El límit de presentació dels curtmetratges serà la del 31 de desembre de 2022
 Es faran públics els premiats el 31 de gener del 2023 a les xarxes socials i a la web per a
continuació, en una data que es comunicarà en un acte públic d’atorgament dels Premis a
la seu del Reial Cercle Artístic (Carrer Arcs 5, 08002, BCN).
JURAT:
Estarà format per tres professionals del món del cinema i audiovisuals i de les arts plàstiques. El
secretari del Jurat serà del Cineclub del Cercle.
PREMIS:
 Premi de 500€ al Millor curt de Ficció amb un trofeu i/o diploma.
 Premi de 500€ al Millor curt de Documental amb un trofeu i/o diploma.
 Premi de 500€ al Millor curt de Animació amb un trofeu i/o diploma.
Accèssit: Si el Jurat ho creu oportú s’atorgarà un premi de 300€ a un curt que barregi ficció,
documental i animació.
INSCRIPCIONS
Enviar el material a cineclub@reialcercleartistic.cat via wetransfer.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases.
Per descarregar les bases:
 www.facebook.com/CineclubdelCercle
 https://www.reialcercleartistic.cat/downloads/2022_bases_concurs_curts.pdf
Als efectes del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
personals, li informem que les seves dades personals que faciliti en aquest formulari, seran
incorporades en un fitxer creat sota la responsabilitat de REIAL CERCLE ARTÍSTIC DE BARCELONA

amb la finalitat de poder respondre a la seva petició, mitjançant correu electrònic i/o telèfon. En
tot cas, vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un
correu electrònic a cineclub@reialcercleartistic.cat o per escrit enviant un escrit a carrer Arcs 5,
08002, Barcelona.
Cineclub del Cercle
Barcelona, abril de 2022

