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Qui pot participar-hi?
Pot participar-hi qualsevol persona que vulgui potenciar la seva creativitat en l’àmbit cinematogràfic.
Hi ha dues categories:
- Categoria adults: majors de 18 anys
- Categoria juvenil: si el/la director/a és menor de 18 anys o el 75% de les persones que participen al
curtmetratge ho són.

Quin és el termini de presentació d’inscripcions?
Fins al 25 de gener de 2023, inclòs.

Com puc participar-hi?
Pots participar-hi amb una o diverses obres i no hi ha limitació quant al tema o a l’idioma (excepte per a les obres
que es presentin a la categoria juvenil, que han de ser en català), però la durada de l’obra no pot excedir dels
25 minuts, amb els crèdits inclosos.
Pots consultar quins són els requisits que han de tenir els curtmetratges al punt cinquè de les bases.
Per poder participar-hi has de seguir els passos següents:
1.

Descarrega i omple el formulari d’inscripció (n’hi ha un si hi participes individualment o a través d’una
distribuïdora o promotora representant i un altre, si hi participes a través d’una escola, institut o entitat).
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El pots trobar a la pàgina web www.svh.cat (web de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts).
No oblidis la teva signatura o la del teu pare/mare/tutor, si ets menor de 14 anys.
Al mateix formulari has de facilitar l’enllaç del curt presentat al festival, la contrasenya per poder
accedir-hi, si cal, i una breu sinopsis.
2.

Registra el formulari d’inscripció:
- A través del registre electrònic general de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
- Al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana), situat al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 105,
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de dilluns a dijous de 16.30 a 18 h. Cal demanar cita prèvia:
- per telèfon 900 111 656
- al web municipal www.svh.cat
A més, has d’adjuntar al formulari una imatge de la caràtula del curtmetratge.

Qui avaluarà els curtmetratges?
Les obres les avalua un jurat compost per persones enteses en l’art cinematogràfic i valoren les propostes segons
els criteris especificats a les bases.
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Quins són els premis?*
CATEGORIA D’ADULTS
(majors de 18 anys)

CATEGORIA JUVENIL
(menors de 18 anys)

1r premi

1.350 € en metàl·lic

2n premi

700 € en metàl·lic

Millor curt en llengua catalana

700 € en metàl·lic

Premi local

500 € en metàl·lic

Premi juvenil

400 € en metàl·lic

Premi juvenil local

250 € en metàl·lic

*Aquests premis estaran subjectes a les retencions fiscals que corresponguin d’acord amb la normativa fiscal aplicable.

Què he de fer si em comuniquen que he estat
premiat/ada?
Si has estat premiat/ada, el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts es posarà en
contacte amb tu i et convidarà a un acte públic de lliurament dels premis. Per rebre el premi és obligatori que hi
siguis o que hi sigui la persona que hagis delegat.

Per a més informació:
Per participar-hi és necessari que llegeixis les bases del concurs.
Les pots trobar a: https://svh.cat/concursos-i-premis/

@AjuntamentSVH

