RIURAU FILM FESTIVAL
CURTMETRATGES EN VALENCIÀ
PREMI “EATIM LA XARA 2019”

BASES
EL RIURAU FILM FESTIVAL (RRFF) “CONVOCATORIA EXTRA PER A CURTMETRATGES EN
VALENCIÀ”, Està organitzat per l'Associació Escola de Cinema RIURAU (ECRR).
Esta convocatoria del RRFF tindrà lloc a la Comarca de la Marina Alta, Alacant (E) el Divendres 23
d’Agost en la seu:
· La Xara
1. Participació.
Participació oberta a tots els productors i realitzadors de curtmetratges de qualsevol edat i
nacionalitat.
Cada productor o director podrà presentar el nombre d'obres que desitge.
2. Condicions i Requisits del RRFF curtmetratges en valencià “EATIM LA XARA”
2.1. Durada dels Curtmetratges: El temps màxim serà de 20 minuts.
2.2. El certamen no contempla el Documental.
El certamen no contempla l'Animació com a categoria absoluta, tot i que admetrà l'ús puntual
de la mateixa com un recurs cinematogràfic més.
La presentació de qualsevol film d'Animació o Documental fora dels paràmetres esmentats
comportaria el rebuig automàtic de la mateixa per part del Comitè de Selecció.
2.3. Subtítols: Els curtmetratges inclouran subtítols en castellà i si és possible en anglès.
2.4. Còpies: Els participants posaran a disposició de l'Organització una còpia del seu curtmetratge
en format de qualitat HQ o HD per poder ser descarregat i projectada durante el festival o a les
Projeccions descrites a continuació:
· El RRFF es reserva la possibilitat de realitzar una projecció oberta al públic, prèvia al festival,
d'una selecció dels curtmetratges.
· Les pel·lícules premiades podran ser projectades en una sessió posterior oberta al públic
organitzada pel RRFF i l'Associació Escola de Cinena Riuraus (ECRR).
· Les còpies de Totes les pel·lícules seleccionades romandran als arxius de la Filmoteca de
l'RRFF, creada per la seua conservació, consulta i com a material didàctic per a l'escola de
cinema.
2.5. Material publicitari: Els autors posaran a disposició del festival el cartell promocional de la
pel·lícula i un tràiler promocional pel seu ús en la difusió del Festival.

L'Organització del RRFF es reserva la POSSIBILITAT d'utilitzar un fragment de Fins a 1 minut de
durada dels curts seleccionats per la seua publicació a la web del festival
http://www.riuraufilmfestival.com/
2.6. Menors: Qualsevol participant menor de 18 anys haura d'estar representat pel seu
progenitores o , el tutor, qui ha de descarregar, emplenar i enviar per correu electrònic al festival la
Fitxa d'Autorització de menors que s'adjunta al final d'aquestes bases.
Serà el representant qui assumigca la total responsabilitat dels drets d'imatge dels menors que
apareguen en els curts.
2.7. Drets: El participant es farà plenament responsable d'ostentar tots els Drets relatius a l'obra
que presenta a concurs. El Festival no es fa responsable de la manca de drets d'imatge, so,
permís per als menors d'edat, etc. que puguin concórrer en els curtmetratges.
2.8 La obtenció d'un premi obliga a publicar el llorer de l'RRFF en els crèdits del curtmetratge.

3. Inscripció dels curtmetratges
La inscripció dels curtmetratges es realitzarà en línia a través del web de MOVIBETA
www.movibeta.com abans del 15 de maig de 2019 .
El RRFF no obté cap benefici econòmic amb les inscripcions dels curts.
Els costos d'inscripció i enviament de còpia a través de la plataforma MOVIBETA seran satisfets
pels participants.
4. Selecció.
Els curtmetratges seleccionats per a la seva projecció s'anunciaran al web del festival
http://www.riuraufilmfestival.com abans del 6 de juliol de 2019.
El Comitè de Selecció pot tenir en compte la utilització de la fragmentació, el multiperspectivisme i
el bon maneig de l'el·lipsi en els curtmetratges; tres característiques inherents a la nostra Escola
de Cinema Riurau i al nostre festival.
5. Premis.
Millor Curtmetratge de Ficció: Premi EATIM de la XARA dotat amb 600 €, diploma i estatueta.
Millor Direcció: diploma i estatueta.
Millor Intèrpret: Diploma.
Millor Fotografia: Diploma.
Millor Direcció d'Art: Diploma.
Millor Guió: Diploma.
Millor Muntatge: Diploma.
· Els premis no són excloents, el que comporta que un curtmetratge pugui rebre més d'un premi.
· L'organització farà arribar els diplomes i els llorers corresponents als guanyadors.

· MOLT IMPORTANT: No s'enviarà cap estatueta. Les estatuetes només es lliuraran en mà als
guanyadors o al seu representant acreditat el dia del lliurament de premis.
6. El Jurat del RRFF
El director del Festival designarà un Jurat format per un mínim de tres especialistes de l'entorn
cinematogràfic que decidiran les pel·lícules premiades.
La decisió del Jurat serà inapel·lable.
El jurat es reserva la facultat de declarar un premi desert.
La Direcció del RRFF donarà a conèixer la identitat del jurat en el moment que estimi convenient i
abans del començament del festival, donant-li difusió als mitjans de comunicació, xarxes i web
pròpia.

7. Acceptació de les bases i Llei de protecció de dades.
La inscripció suposa la plena acceptació d'aquestes bases, així com les decisions de
l'organització, comitè de selecció i jurats. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta
per l'organització del RRFF i serà inapel·lable.
L'organització es compromet i obliga que les dades de caràcter personal pertanyents al fitxer de
dades dels participants seran tractades d'acord amb l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) .
Per a qualsevol informació addicional, el participant pot trametre a la web del festival
(http://www.riuraufilmfestival.com) o enviant un correu electrònic a través de la plataforma del
RRFF a MOVIBETA

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

FITXA D'AUTORITZACIÓ DE MENORS
AUTORITZACIÓ PER A MENORS per enviar per email a comunicación@riuraufilmfestival.com
Per a joves menors de 18 anys que participen en el RRFF 2019
DADES DE LA / DEL JOVE
NOM I COGNOMS
______________________________________________________________________________
DOMICILI
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DNI __________________________________________________________________________
DATA NAIXEMENT ______________________________________________________________
TELÈFON _____________________________________________________________________
CORREU ELECTRÒNIC __________________________________________________________
DADES DE LA MARE / DEL PARE O TUTOR / A
DONYA / DO
______________________________________________________________________________
AMB DNI ______________________________________________________________________
TELÈFON _____________________________________________________________________
Estic d'acord amb les bases i autoritzo al meu fill / a per a participar en la VIII edició del riurau
Film Festival, així com a cedir els drets tant de la seva imatge com del seu curtmetratge per a la
seva exhibició, publicacions, xarxes socials oficials, premsa i promoció del festival .
Lloc i Data:_ a__________________de ______________________de 2019
Signatura (mare, pare, tutor / a)

