Bases del VI Concurs Social de Vídeo
PARTICIPANTS
1/ Podrà participar-hi qualsevol soci de la UES que ho desitgi.
2/ Cada participant podrà fer-ho amb una o dues pel·lícules, seguint la regla següent:
1 sol vídeo = durada màxima, inclosos anagrames i crèdits: 20 minuts*
2 vídeos = durada màxima de la suma del temps de cada un dels dos vídeos,
inclosos títols, anagrames i crèdits: 20 minuts*
*es demana rigorositat respecte la durada màxima de 20 minuts
3/ Cada vídeo s’ha de presentar en un únic disc i en un dels formats següents:
DVD+R DVD-R AVCHD
BlueRay
4a/ Les pel·lícules han de constar d’un mínim del 80% d’imatge de l’autor
4b/ No s’admeten pel·lícules muntades total o parcialment a base de fotos fixes. Això no té
en compte les fotos de detall, esquemes, quadres sinòptics, crèdits, etc
5/ Les pel·lícules s’han d’inscriure i entregar el disc a la recepció de la UES abans del
dia 23 de novembre, al taulell hi hauran fulls per omplir la butlleta d’inscripció.
PREMIS
6/ Trofeu al primer, segon i tercer classificat. En el cas de 5 pel·lícules o menys de
participació, només s’atorgaran dos premis.
JURAT
7/ El sistema d’adjudicació de vots serà de “Jurat Popular”, el qual estarà compost per les
persones, que ho vulguin, assistents a la projecció de les pel·lícules presentades a concurs.
8/ A cada jurat se l’hi donarà una papereta de votació abans de començar les projeccions,
la qual haurà d’emplenar una vegada acabat el visionat de totes les pel·lícules. Serà
condició indispensable per a poder votar, l’haver estat present a la sala tota la sessió.
9/ Cada jurat haurà de votar les tres pel·lícules que consideri millor, atorgant: 3 punts a la
primera, 2 punts a la segona i 1 punt a la tercera.
10a/ Al finalitzar la sessió es farà el recompte dels vots i s’entregaran els trofeus.
10b/ Si la suma del temps de projecció de totes les pel·lícules presentades fos superior a
1 hora i 45 minuts, es votaria en una urna i el recompte es faria el dia següent.
11/ En cas d’empat en el nombre de vots, guanyarà el vídeo que l’hagi votat més jurats. Si
continua l’empat, el premi serà ex-aequo
PROJECCIONS, VOTACIÓ POPULAR I ENTREGA DE PREMIS
12/ El Concurs es celebrarà el dijous 13 de desembre de 2018 (també el dia 14 si és dóna
el cas de l’apartat 10b/) a la Sala d’Actes de la UES. L’hora de començar es determinarà
en funció de la durada de les pel·lícules, la qual es comunicarà per correu electrònic als
participants i en el tauler d’anuncis de la UES.
13/ Qualsevol imprevist que pugui sorgir al marge d’aquestes bases, serà resolt per la
comissió organitzadora i de manera inapel·lable.

