[versió en valencià]

II CONCURSO DE BOOK TRÁILER
ORGANIZADO POR EL SERVICIO DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA
UPV
DIA DEL LIBRO 2016

Con motivo de la celebración del Día del Libro 2016 la Biblioteca de la Universitat Politècnica de
València, convoca el II Concurso de Book Tráiler dirigido a toda la comunidad universitaria de la UPV.

BASES DEL CONCURSO

1. Objeto
El book tráiler es un vídeo corto, que tiene como objetivo promocionar una novela incitando a su
lectura. Similar a los tráilers cinematográficos que promocionan películas o series de TV, en este caso
se trata de destacar los aspectos más atractivos de un libro. Y ello a través de música, imágenes fijas,
secuencias grabadas, efectos, etc., con el objetivo de captar la atención de los lectores, sugiriendo
los acontecimientos de la trama, pero sin llegar a revelarla.
El objeto del concurso es seleccionar los dos mejores book tráilers presentados, que tendrán la
consideración de ganador y finalista.

2. Participantes
Podrán participar todos los miembros de la comunidad universitaria de la UPV (PAS, PDI y alumnos),
a excepción del personal de la Biblioteca UPV.

3. Premios:
Se entregarán dos premios consistentes en:
-

Primer premio: Una tablet Asus de 10'’
Finalista: Una tablet Fire de 7’’
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4. Cómo participar
Para participar en el concurso se debe rellenar un formulario, accesible en la web de la Biblioteca
UPV (http://www.upv.es/bib), en él deberán constar los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de la persona que realiza el book tráiler.
Título y autor del libro en el que se basa el book tráiler.
Título del book tráiler que se presenta a concurso.

Todos los trabajos se deberán incorporar a Politube (http://politube.upv.es/), en la categoría “Dia del
Llibre 2016” y con el mismo título que aparece en el formulario.
En el caso de que un autor participe con más de una obra, deberá rellenar un formulario de
participación por cada book tráiler que presente a concurso y cargar cada uno de los trabajos en
Politube.

5. Normas
-

Cada participante podrá presentar un máximo de tres book tráiler, aunque sólo podrá recibir
un premio.
El book tráiler ha de corresponder a una novela de libre elección que forme parte de los
fondos de la Biblioteca UPV.
El book tráiler ha de tener una duración mínima de 30 segundos y máxima de 90 segundos.
Los vídeos se habrán de presentar en formato mp4 y en ningún caso podrán sobrepasar los
600 MB.

6. Plazos del concurso y fallo del jurado
El plazo de envío de los vídeos comenzará al hacerse públicas las presentes bases y finalizará el 18
de abril de 2016.
El fallo del jurado se comunicará a partir del 25 de abril de 2016.
La entrega de los premios tendrá lugar el 29 de abril de 2016, en el vestíbulo de la Biblioteca
Central,(edificio 4L).

7. El Jurado
El jurado, elegirá a los ganadores y dará a conocer a sus premiados a partir del 25 de abril.
El fallo del jurado será inapelable y se adoptará como mínimo por mayoría simple. Se comunicará a
través de los canales propios de la Universitat Politècnica de València, medios sociales y web de la
Biblioteca.
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8. Derechos de propiedad intelectual
Los participantes ceden gratuitamente, y en el ámbito geográfico de nivel mundial, los derechos de
reproducción y distribución de las obras a la Universitat Politècnica de València, que podrá
exponerlas públicamente y utilizarlas en la promoción de la misma.
Cualquier reproducción de la obra realizada por la Universitat Politècnica de València incluirá siempre
el autor original de la misma, y en ningún caso se realizará con fines lucrativos o de explotación
económica.
Los participantes se responsabilizan totalmente de cumplir lo que dispone la normativa sobre
propiedad intelectual, siendo responsables ante cualquier reclamación que pueda surgir por derechos
alegados por terceros.

9. Aceptación bases
La participación en el concurso supone la aceptación íntegra de las bases, así como los derechos y
obligaciones que se deriven de éstas.
La organización se reserva el derecho de declarar fuera de concurso aquellos trabajos que no se
ajusten a las propuestas del mismo o que considere inapropiados.
Cualquier situación no prevista en las presentes bases, podrá ser resuelta de forma unilateral por la
Universitat Politècnica de València.

Valencia, 7 de marzo de 2016
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II CONCURS DE BIBLIOTRÀILERS
ORGANITZAT PEL SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA DE LA UPV
DIA DEL LLIBRE 2016

Amb motiu de la celebració del Dia del Llibre 2016, la Biblioteca de la Universitat Politècnica de
València convoca el II Concurs de Bibliotràilers dirigit a tota la comunitat universitària de la UPV.

BASES DEL CONCURS

1. Objecte
El bibliotràiler (book trailer) és un vídeo curt que té com a objectiu promocionar una novel·la i incitar a
llegir-la. Similar als tràilers cinematogràfics, que promocionen pel·lícules o sèries de TV, en aquest
cas es tracta de destacar els aspectes més atractius d’un llibre. I això es fa a través de música,
imatges fixes, seqüències gravades, efectes, etc., a fi de captar l’atenció dels lectors tot suggerint els
esdeveniments de la trama, però sense arribar a revelar-la.
L’objecte del concurs és seleccionar els dos millors bibliotràilers presentats, que tindran la
consideració de guanyador i finalista, respectivament.
2. Participants
Podran participar en el concurs tots els membres de la comunitat universitària de la UPV (PAS, PDI i
estudiants) llevat del personal de la Biblioteca UPV.
3. Premis
Es lliuraran dos premis, consistents en:
-

Primer premi: una tauleta Asus de 10’’
Finalista: Una tauleta Fire de 7’’
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4. Com s’hi participa
Per a participar en el concurs cal emplenar un formulari, accessible en la web de la Biblioteca UPV
(http://www.upv.es/bib), en el qual cal fer constar les dades següents:
-

Nom i cognoms, correu electrònic i telèfon de la persona que ha elaborat el bibliotràiler.
Títol i autor del llibre en què es basa el bibliotràiler.
Títol del bibliotràiler que es presenta a concurs.

Tots els treballs s’han d’incorporar a Politube (http://politube.upv.es/) en la categoria “Dia del Llibre
2016” i amb el mateix títol que apareix en el formulari.
Posat cas que un autor participe en el concurs amb més d’una obra, ha d’emplenar un formulari de
participació per cada bibliotràiler que presente a concurs i carregar cadascun dels treballs en Politube.
5. Normes
-

Cada participant pot presentar un màxim de tres bibliotràilers, encara que només podrà rebre
un premi.
El bibliotràiler ha de correspondre a una novel·la de lliure elecció que forme part del fons de la
Biblioteca UPV.
El bibliotràiler ha de tenir una durada mínima de 30 segons i màxima de 90 segons.
Els vídeos s’han de presentar en format mp4, i en cap cas poden sobrepassar els 600 MB.

6. Terminis del concurs i decisió del jurat
El termini d’enviament dels vídeos començarà en fer-se públiques les presents bases i finalitzarà el
18 d’abril de 2016.
La decisió del jurat es comunicarà a partir del 25 d’abril del 2016.
El lliurament dels premis tindrà lloc el 29 d’abril del 2016, al vestíbul de la Biblioteca Central (edifici
4L).
7. El jurat
El jurat triarà els guanyadors i donarà a conèixer els premiats a partir del 25 d’abril. La decisió del
jurat serà inapel·lable, i s’haurà d’adoptar com a mínim per majoria simple. Es comunicarà a través
dels canals propis de la Universitat Politècnica de València, els mitjans socials i la web de la
Biblioteca.
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8. Drets de propietat intel·lectual
Els participants cedeixen gratuïtament, i en l’àmbit geogràfic mundial, els drets de reproducció i
distribució de les obres a la Universitat Politècnica de València, que podrà exposar-les públicament i
utilitzar-les en la promoció pròpia.
Qualsevol reproducció de l’obra realitzada per la Universitat Politècnica de València ha d’incloure
sempre l’autor original d’aquesta, i no es farà en cap cas amb finalitats lucratives o d’explotació
econòmica.
Els participants es responsabilitzen totalment de complir allò que disposa la normativa sobre propietat
intel·lectual, i seran responsables davant qualsevol reclamació que puga sorgir per drets al·legats per
terceres persones.
9. Acceptació bases
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases, així com els drets i les
obligacions que se’n deriven.
L’organització es reserva el dret de declarar fora de concurs aquells treballs que no s’ajusten a les
propostes d’aquest o que considere inadequats.
Qualsevol situació no prevista en aquestes bases la podrà resoldre de forma unilateral la Universitat
Politècnica de València.

València, 7 de març de 2016
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