V Setmana Cultural Medicina
Bases del I Concurs de Curts
1- Podran participar tots els que vulguin amb el nombre de projectes que
vulguin fins a un total de 5.
2- Els curts no podran superar els quinze minuts de durada.
3- S’ha d’especificar el títol, nom del director/a, actors/actrius i guionistes
del projecte.
4- El format de presentació ha de ser en VideoCD, DVD, DivX, .avi, .mpg o
qualsevol format digital.
5- El plaç de presentació dels treballs serà fins al dimecres 29 de març de
2006 i s’hauran de presentar a l’oficina del Consell de l’estudiantat de
medicina (consulteu horaris). Allà caldrà donar un telèfon de contacte.
6- Hi haurà una preselecció dels curts que es projectaran. Aquesta
preselecció la farà un jutjat encara per determinar.
7- Les pel·lícules seleccionades es projectaran a l’Aula Magna de la Facultat
de Medicina. A aquesta projecció podran acudir tots els que vulguin com
espectadors, els quals tindran l’oportunitat de votar les diferents
categories de premis després d’haver vist la pel·lícula en un full que es
repartirà al principi de la sessió. Aquestes votacions es tindran en compte
però només decidiran el premi del públic. La resta dels premis els
decidirà un jutjat encara per determinar.
8- Els premiats es portaran una “estatueta” a més d’un altre premi donat
per Lauren Films consistent en entrades per a una sessió de cinema a
Lauren Lleida, una claqueta per al director del curt premiat pel públic i un
pase VIP per a dos persones durant tot un any per al director del millor
curt.
Els premis seran:

Premi “Lauren Films” al millor curt
Premi del públic
Premi al millor actor
Premi a la millor actriu
Premi al millor guió
9- El tema dels curts serà de lliure elecció, però el guió ha de ser 100%
original. Si es detecta alguna mínima sospita de còpia o plagi quedarà
automàticament eliminada del concurs. No es considerarà una parodia
com a plagi.
10- Els curts premiats i altres que el jutjat consideri oportú podran ser
projectats en el Espai Funatic podent cobrar entrada si es considera
oportú per part del propietari de la sala de cinema. En una posible
marató de curts.
11- L’organització es reserva el dret de canviar quelcom punt d’aquestes
bases anunciant amb antelació.
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