BASES 2017
Pot participar qualsevol jove entre 13 i 18 anys.
Es poden enviar els curts fins el 15 d’octubre.
Els curts han d'haver estat creats i dirigits per joves de 13 a 18 anys. No s’accepten curts realitzats sota la tutela
d’un professor.
El tema és lliure.
Els curts poden ser en català, castellà o qualsevol altre idioma subtitulat en català o castellà.
Kontrabando Film Festival té la voluntat de ser un festival inclusiu i com a col·laboradors del Film Sign Mallorca
(festival en llengua de signes) agraïm que els curts siguin subtitulats.
Els curts han de tenir una duració màxima de10 minuts. Excepcionalment s’atorgaran 2 min addicionals segons el
criteri del jurat i les necessitats organitzatives de la projecció.
La realització ha de ser posterior a gener 2016.
Els curts d’àmbit nacional poden optar al Premi del Públic i al Premi Jove exclusivament.
La música utilitzada als curts ha de ser de creació pròpia, o lliure de drets d'autor o amb l'autorització del autor.
Recomanem presentar el curt al format .mov. Per visualitzar-los de manera òptima es recomana 1080p amb un
mínim de 720p, però es pot enviar qualsevol resolució si és amb intenció creativa.
La inscripció al festival es gratuïta.
Els curtmetratges es poden enviar per wetransfer.com a participa@kontrabandofilmfestival.org
No s'admetran curts amb finalitat publicitària ni muntatges parcials de material audiovisual, excepte els que tinguin
autorització de l’autor.
Els treballs no poden contenir declaracions, informació o fets que puguin perjudicar o denigrar a qualsevol persona
o grups de persones.
El Festival no es fa responsable dels continguts dels curts, sent aquests responsabilitat del director o, en cas de
ser menor d'edat, del seu tutor legal.
Els curts que es projectaran el dia de la gala seran seleccionats per l'organització del festival. Una vegada que el
curt és enviat, s’accepta un compromís de projecció. Només es podrà retirar fins a 10 dies abans de la gala del
festival.
Els curts seleccionats es pujaran a la web del festival. El Festival es reserva el dret d'utilitzar les obres
seleccionades per la difusió i promoció de KBFF sempre sense finalitat comercial.
Els participants menors d'edat hauran d'enviar una autorització dels pares o tutors Legals.
Cada curt participant ha de facilitar un pòster i un tràiler.

