Bases DRAC
IIa edició
drac.org@hotmail.com

Bases del concurs:
1. Requisits de les obres presentades:
a) Han de ser en valencià. Si per requeriments del guió hi ha parts en altres llengües,
aquestes han d’estar subtitulades en català.
b) Han d’incloure un element o motiu que l’organització facilitarà (més informació a
l’apartat 4). Aquest element pot ser protagonista o no de la història, però ha de tindre
certa presència a l’obra.
c) Han de ser originals i inèdites, sense poder formar part d’altres obres prèvies. Els
participants declaren l’autoria plena de l’obra i seran responsables de qualsevol reclam
que es puga realitzar per part de tercers quant a copyright.
d) Seran realitzades entre el 21 de febrer i el 20 de març.
e) Les obres han de tindre una duració d’entre 2 i 5 minuts.
2. Requisits dels participants:
a) Han de ser estudiants de la UPV.
b) Els equips estan limitats, com a màxim, a 6 participants per grup.
3. Inscripció:
a) Cada grup haurà d’omplir el formulari d’inscripció que podreu trobar a l’enllaç web
indicat al cartell del concurs (bit.ly/inscripcioDRAC16) o emplenant l’Annex I
d’aquestes bases i remetre’l al correu electrònic de l’organització
(drac.org@hotmail.com) indicant com assumpte “inscripció DRAC16”.
b) El termini d’inscripció finalitza el 20 de febrer (a pesar de que donarem una setmana de
pròrroga, però mantenint la data de lliurament de les obres).
c) Una vegada finalitzat el termini d’inscripció, s’enviarà a cada grup apuntat una
confirmació que haurà de ser contestada en un termini de 48 hores.
4. Funcionament del concurs:
a) El dia 21 de febrer s’enviarà un correu electrònic a tots els inscrits on es desvelarà
l’element o motiu que han d’incloure els curtmetratges.
b) Els curtmetratges s’han de lliurar entre el 22 de febrer i el 20 de març.
c) Els guanyadors seran anunciats en l’acte de lliurament de premis, que tindrà lloc el
dijous 28 d’abril a les 12:30 a la Sala de Conferències de l’Escola Politècnica Superior
de Gandia. S’anunciaran després de la xarrada “L’estat del valencià al món audiovisual”
i la projecció de les obres presentades.
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5. Entrega de les obres
a) S’han d’enviar al correu electrònic de l’organització (drac.org@hotmail.com) adjuntanthi l’obra en format AVI, MOV o MP4.
b) Cal pujar-lo algun portal de servidor web i facilitar en el correu de presentació un enllaç
que permeta la descàrrega de l’obra (per exemple: MEGA, Dropbox, Drive...) abans del
20 de març (inclòs).
c) En un termini de 48 hores es confirmarà la recepció de l’obra o es comunicarà si hi ha
hagut cap problema de presentació.
6. El Jurat
a) L’organització ha designat un jurat format per persones qualificades, del món
audiovisual i lingüístic. La decisió del jurat serà inapel·lable.
b) Per a la valoració dels curts, es tindrà en compte la qualitat fílmica, tècnica i narrativa,
així com la correcció i adequació lingüística.
7. Obres projectades
a) Les obres presentades seran projectades durant l’acte de lliurament de premis.
b) L’organització pot requerir que els participants expliquen breument el procés creatiu
davant dels assistents abans de la projecció. Això es decidirà en funció de la quantitat
d’obres a projectar.
c) Si hi ha moltes obres participants, només algunes seran seleccionades per ser
projectades per complet.
8. Premis
Primer premi (valorat en 500€):
 Kit d’il·luminació d’estudi
 Micròfon de solapa amb pila Fonestar FCM 410
 RODE VIDEOMIC (micròfon de canó)
Segon premi (valorat en 380€):
 RODE FILMMAKER (micròfon de solapa Lavalier amb sistema sense fil de petaca)
9. General
a) L’organització es reserva el dret a desqualificar obres si no compleixen els requisits i els
valors del concurs o si presenten qualsevol altra circumstància que l’organització
considere inapropiada.
b) L’organització no es fa responsable dels danys i perjudicis a persones, mobiliari urbà i/o
edificis públics o privats que poden ser ocasionats pels participats. La responsabilitat
civil subsidiària recaurà en els participants a aquests efectes.
c) L’organització es reserva el dret a modificar extraordinàriament les bases del concurs,
sempre mantenint l’esperit del concurs i justificant el canvi per correu electrònic a tots
els participants (si ja s’ha iniciat el concurs).
d) La inscripció en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Per a qualsevol dubte contactar amb l’organització: drac.org@hotmail.com
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ANNEX I
Formulari d’inscripció per al concurs DRAC 2015.

Nom de l’equip:
Responsables
d’Equip

Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Telèfon de Contacte

Responsable I

Responsable II

Membres de l’Equip:
Nom i Cognoms

Centre d’Estudis

Número de DNI

Data de Naixement

Notes:
 Cal afegir els mateixos responsables de l’equip a la taula de Membres de l’Equip.
 S’informa de que aquestes dades seran utilitzades per l’organització del concurs per
poder preparar correctament l’esdeveniment. Un cop es lliuren els premis, en un
període de 48h seran esborrats de la base de dades de l’organització. Es compromet
a no fer difusió ni mal ús d’aquestes.
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