SECCIÓ COMPETITIVA 2022
CURTMETRATGES

La Mostra de Cinema de Muntanya de Palma (MCMP), obre la
convocatòria 2022 de la secció competitiva de curtmetratges,
que se regirà per les següents bases:
1. TEMÀTICA
• Podran participar els films de temàtica relacionada amb la muntanya: alpinisme,
expedicions, escalada, senderisme, espeleologia, esports de muntanya i aventura,
ecologia, biodiversitat, etnografia...
2. PARTICIPACIÓ
•

Oberta a equips o persones de qualsevol nacionalitat i majors de 18 anys.

3. PREMIS
o

PREMI COLONYA
500 € al millor curtmetratge produït a les Illes Balears
El curtmetratge guanyador d’aquest premi s’emetrà a IB3 Televisió
durant l’edició del festival de l’any següent (2023) i la seva plataforma
en línia. La llicència es gestionarà directament amb l’ens públic.

o

PREMI FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA
500 € al millor curtmetratge de muntanya

o

PREMI KENIA OUTDOOR
500 € al millor curtmetratge de natura i etnografia

o

PREMI FUNDACIÓ “SA NOSTRA”
500 € al premi al millor curtmetratge de caràcter social i/o inclusiu

o

PREMI ARA BALEARS
500 € al millor curtmetratge per votació del públic

El Jurat podrà atorgar mencions especials als films que consideri.
Els premis estan subjectes a la retenció fiscal vigent.
Qualsevol dels premis podrà declarar-se desert.
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4. REQUISITS
•
•
•
•
•
•

•

Només podrà̀ presentar-se una proposta per persona o equip.
Els treballs no podran excedir els 30 minuts de durada.
No s’admetran materials publicitaris.
Podran presentar-s'hi curts d’animació.
La data de finalització del curt ha de ser posterior a l’1 de gener de 2020.
Les propostes podran ser mudes, en llengua catalana, castellana o en altres
idiomes (es valorarà la incorporació de subtítols en català o castellà incrustats o en
fitxer de subtítols codificat en temps (.SRT) per a tot el film i el doblatge en llengües
de signes). També es poden presentar films amb accessibilitat inversa: llengua
vehicular en LSC o LSE i accessible a les persones oïdores gràcies al subtitulat.
Els curtmetratges s’han de presentar en els formats:
o Vídeo HD .mp4, àudio aac
o Vídeo HD .mov, àudio aac

5. INSCRIPCIÓ
•
•
•

La data límit per a la presentació dels curts és el 31 de maig de 2022.
La inscripció és gratuïta.
Els films se podran presentar a través d’un enllaç privat (YouTube, Vimeo, Google
Drive...) a info@palmamuntanyafilm.com o a través de les plataformes
festhome.com o filmfreeway.com adjuntant:
o el formulari disponible al web www.palmamuntanyafilm.com emplenat.
o 2 fotografies promocionals en format jpg (mínim de 4.000 px)
o 1 foto de l’autor/a o autors/es.
o Imatge del DNI o passaport de l’autor/a o autors/es.

6. SELECCIÓ
•
•
•
•

El jurat farà una selecció oficial, què serà projectada a la 13a Mostra de Cinema de
Muntanya de Palma 2022 i n’atorgarà els premis excepte el premi del públic.
Els curts premiats es donaran a conèixer a través del web, xarxes socials i allà on
convingui.
S’exclouran els materials què el seu contingut sigui obscè, violent, sexista,
xenòfob, racista o vulneri algun dret fonamental de la persona.
La decisió del jurat i del públic serà irrevocable.
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7. PROJECCIÓ DELS CURTS SELECCIONATS
•
•
•
•
•

La selecció oficial (que inclourà els curts premiats) se projectarà en el marc de la
13a Mostra de Cinema de Muntanya de Palma 2022.
El format de projecció serà presencial i podrà ser en línia a través de la plataforma
que l’organització estableixi.
Els curts seleccionats i els premiats seran publicitats a la pàgina web i xarxes
socials de la MCMP i a qualsevol altra mitjà que es consideri.
No es preveu el pagament de drets d’exhibició o tasses.
Els curts que integrin la selecció oficial podran ser exhibits per l’organització en
altres iniciatives culturals.

8. OBSERVACIONS
•

•

•

El participant garanteix que és propietari exclusiu dels drets de propietat
intel·lectual sobre el film inscrit. També garanteix que no hi ha limitació legal,
contractual ni de cap altra índole que pogués minvar la facultat de l'organització
per exhibir públicament l'obra presentada. De la mateixa manera, manifesta
comptar amb les autoritzacions pertinents de persones o entitats propietàries de
drets sobre diferents elements que apareguin en l'obra presentada: músiques,
imatges, grafisme, etc. L’inscrit es compromet a exonerar a l'organització de la
MCMP de qualsevol responsabilitat i, davant de possibles reclamacions que, en
matèria de drets d'autor, es puguin iniciar per tercers. Totes les parts se sotmeten
als tribunals i jutjats de Palma (Mallorca, Espanya).
El participant autoritza a l’organització l’ús de fotogrames, fotografies i extractes de
les pel·lícules (màxim 3 min.) per a la seva difusió en qualsevol suport de
comunicació i promoció, a fi de promoure i difondre la MCMP.
La participació en aquest festival suposa l’acceptació d’aquestes bases.

AMB EL SUPORT ESPECIAL DE:
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