BASES DE PARTICIPACIÓ MINIREMAKES 2019
1. L’objectiu del concurs és reproduir una escena d’una pel·lícula, sèrie, anunci de televisió o videoclip musical,
independentment del gènere o de l’antiguitat, tot i que es recomana que sigui un títol reconegut i mai d’invenció
pròpia.
A més de les reproduccions fidels també s’accepten:
- Parodies (tractament amb humor, sarcasme…)
- Crossover (barreja de dos o més títols o personatges)
- Tràilers i títols de crèdit
2. La participació és oberta a tothom i el nombre màxim de miniremakes per participant en el concurs es d’un.
3. La durada total de la peça ha de ser d’un mínim de 30 segons i d’un màxim de 3 minuts i 30 segons.
4. La tècnica de les obres és lliure.
5. El miniremake ha de ser inèdit i produït durant l’any 2019.
6. Cal enviar el miniremake participant i l’escena o les escenes originals en que s’ha inspirat en català o castellà; o si
està en versió original, subtitulada en un dels 2 idiomes. Els arxius s’han d’enviar via WeTransfer o Dropbox, comprimits
en H264 i en format .mov o .mp4 i 1080p a miniremakes@arocinema.com
7. La data d'entrega màxima és el diumenge 14 d’abril de 2019 a les 23:59 h.
8. Les obres no portaran títols de crèdit ni cap rastre del nom de l'autor per evitar vots de favoritisme.
9. El lliurament de premis es farà el dissabte 4 de maig de 2019 a les 18 h, a la Sala Polivalent de Castell d’Aro
després de la projecció dels miniremakes seleccionats.
10. El 1r i 2n premi els decidirà un jurat format per 3 persones designades per l’organització. El premi del públic es
treurà del recompte de vots que s’efectuarà el dissabte 4 de maig, durant la projecció dels miniremakes. Es concediran dos premis especials: premi Arocinema i premi Llibreria 22, sense dotació econòmica.
11. Consideracions finals de l’Organització:
- Els drets de reproducció, comunicació pública, divulgació i distribució de les obres seran cedides a l’Associació Arocinema. En cap cas
s'entendrà la cessió d'aquests drets amb caràcter exclusiu
- La decisió del jurat serà inapel·lable
- La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases
- Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització del concurs
- Qualsevol enviament que no s’ajusti a aquestes bases serà descartat
automàticament
- Tractament de les dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de dades de caràcter personal

12. Guardons:
1r Premi: 500 euros
2n Premi: 200 euros
Premi del públic: 150 euros

