Amb motiu de la conmemoració del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència contra les Dones, l'Ajuntament de Quart de Poblet, a través de la
Regidoria d'Igualtat, convoca esta IX edició del Concurs de Curts per Mòbil,
d'acord amb les bases següents:

BASES DEL IX CONCURS CURTS PER MÒBIL
1.

PARTICIPANTS

Joves de 12 a 18 anys de Quart de Poblet. Es podrà participar individualment o en
grup (màxim 2 persones). Els participants podran assistir a un curset gratuït sobre
tècniques bàsiques per a la realització de curts a través del mòbil.
2. TEMA DEL CONCURS: temàtiques socials relacionades amb la discriminació de la
dona i la seua lluita per la igualtat efectiva i real.
 el bon tracte en les relacions de parella
 contra les violències masclistes
 no discriminació cap a altres orientacions sexuals
 la igualtat entre dones i homes
2.

INSCRIPCIONS I SELECCIÓ DE PARTICIPANTS
1. En els centres escolars o en la Casa de la Dona
(c/ Blasco Ibáñez, 23)

de Quart de Poblet

2. Serà obligatori omplir el formulari adjunt amb les dades personals i
autorització de la família (menors d’edat)
4. PRESENTACIÓ DE LES OBRES: Els vídeos es podran presentar des del dia 11 de
setembre fins el 6 d’octubre de 2017, en els centres escolars participants o en la
Casa de la Dona.
5. SELECCIÓ: l'organització del concurs farà la preselecció de les obres que
presenten una imatge positiva i autònoma de les dones i es reserva el dret
d'excloure totes aquelles que no s'adapten a la temàtica del concurs o el contingut
de la qual siga obscé, violent, sexista, racista o vulnere algun dret fonamental de
la persona.
6.

PREMI: Càmera de fotos tipus GO PRO al millor vídeo.

7.

LLIURAMENT DEL PREMI: tindrà lloc el 21 d’octubre del 2017 en la Gala de

clausura de QUARTMETRATGES.

8. JURAT: El jurat, format per l'Alcaldessa com a presidenta, o el/la membre de
la corporació municipal en qui delegue, una representant de la Casa de la Dona i
dos especialistes en la matèria, determinarà les que seran exhibides públicament i
concedirà el premi. El jurat podrà deixar desert el concurs.
9. DRETS DE GRAVACIÓ I DIFUSIÓ.
L'Ajuntament de Quart de Poblet es reserva el dret de reproduir en una còpia el
curt premiat i el podrà projectar sense finalitat comercial. Les persones que

concursen es responsabilitzen que no existisquen drets a tercers per l'ús de peces
musicals en les obres presentades, ni cap reclamació per drets d'imatge de les
persones que apareguen en elles. El fet de participar en este concurs suposa
l'acceptació d'estes bases.
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
La participació en esta convocatòria suposa l'acceptació de les presents bases.
L'organització resoldrà en quantes qüestions pogueren plantejar-se i que no hagen
sigut específicament previstes en les presents bases.
S'informa que este Ajuntament comunicarà a l'Administració tributària de l'Estat, la
relació de les persones perceptores del present premi, de conformitat amb l'article
93 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i l'article 33.3 del
Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el
desenrotllament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs,
als efectes oportuns.
ELS CURTS PARTICIPANTS ENTRARAN A FORMAR PART D'UN CANAL ONLINE PER AL SEU
POSSIBLE VISIONAT.

---------------------------------------------------------------------------BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ

IX CONCURS CURTS PER MÒBIL
Sr./Sra.______________________________________________________
Amb D.N.I. _______________ Domiciliat en ________________________
_______________________________________Telèfon_______________
com a pare, mare o tutor/a legal he llegit les bases i AUTORITZE que
participe en este concurs al meu fill/a______________________________
______________________________ amb D.N.I ____________________
Amb el tema que porta per títol___________________________________

Quart de Poblet,

d’octubre del 2017

Signat ________________________

