BASES DEL CONCURS DE CLIPS
CORNELLÀ DE LLOBREGAT I EL SEU PATRIMONI CULTURAL A VISTA DE DRON
L’Avenç de Cornellà, Associació pel patrimoni històric i la cultura l’any 2019 celebrarà
el 25é aniversari de la seva constitució. Amb aquest motiu, entre altres actes,
convoca el concurs de Clips “Cornellà de Llobregat i el seu patrimoni històric a vista
de DRON”, d’acord amb les següents
BASES
1.- CONCURSANTS: Podran participar en el concurs qualsevol persona física, major
d’edat o persona jurídica que hagi produït el videoclip i que tingui sobre el mateix
tots els drets d’autor, de cessió i de reproducció. Qualsevol concursant podrà
presentar mes d’un videoclip sense possibilitat de que es repeteixin les imatges
visionades
2.- REQUISITS DELS CLIPS. Els clips hauran de ser originals i inèdits i hauran de
mostrar la realitat actual de les peces visionades.
La durada dels videoclips haurà de ser de 3 a 5 minuts
Els títols, subtítols, rètols, explicacions i àudios dels clips hauran de ser en català.
Els clips mostraran, com a mínim, els següents bens d’interès:
· Palau de Can Mercader i Torre de la Miranda
· Can Bagaria
· Museu Agbar de les aigües
· Església de Santa Maria
· Castell de Cornellà
Totes les imatges hauran de ser aèries i gravades amb dron
3.- JURAT. El jurat serà designat per la Junta Directiva de l’Avenç, i estarà format per
cinc persones expertes en patrimoni local i/o arts plàstiques o visuals.
4.- PUNTUACIÓ. La puntuació dels vídeos es realitzarà d’acord amb els següents
criteris:
- Criteris pel que fa al continguts:
3 punts per peça de catàleg amb un màxim de 40 punts
5-10 punts per la informació escrita (Títols i subtítols)
5-10 punts per la informació en audio
- Criteris pel que fa a la qualitat:
0-5 punts per la qualitat de la imatge
0-5 punts per la lluminositat
0-5 punts per l’equilibri de color
0-5 punts per la sincronització vídeo-audio
0-5 punts per la qualitat del audio
0-5 punts per la qualitat del muntatge
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- Criteris artístics:
0-5 punts per l’originalitat del vídeo
0-5 punts per l’originalitat del audio

El jurat podrà declarar desert el concurs.

5.- PREMIS. La quantia dels premis serà de 600 € al Primer Premi, el que obtingui
major puntuació amb un mínim de 60 punts i un Segon Premi de 300 €, al següent
amb mes puntuació amb un mínim de 40 punts. També hi haurà un premi local de
300 € al primer classificat en puntuació que sigui resident a Cornellà i que no hagi
guanyat el primer o el segon premi i que tingui un mínim de 40 punts.
6.- FORMAT. Els clips tindran un títol i s’hauran d’enviar per mitjans electrònics amb
qualsevol dels següents formats MPG, AVI, FLV, MP4, M4V i MOV, conjuntament amb
la butlleta de participació (que segueix aquestes bases) degudament emplenada i
escanejada a l’entitat mitjançant l’adreça:
correu@lavencdecornella.cat
Atès que els fitxers poden ocupar molta memòria, pel seu enviament, es podran fer
servir mitjans electrònics, com ara wetransfer o similars.
7.- DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ. La data límit de lliurament dels treballs és el dia 31
de desembre de 2018.
8.- CESSIÓ DE DRETS. Els autors dels vídeos, pel fet de participar en el concurs,
cedeixen la totalitat dels drets d’autor, de reproducció, distribució i comunicació
pública i el seu ús amb qualsevol finalitat a l’entitat L’Avenç de Cornellà de Llobregat,
que els podrà divulgar total o parcialment per qualsevol mitja o cedir a tercers amb
la condició d’indicar de manera pública i visible l’autor i cessionari legítim dels drets.
9.- AUTORITZACIÓ PER VOLAR AMB DRONS. L’entitat pressuposa que els autors
obtindran els permisos necessaris per fer volar els DRONS i filmar els vídeos.
L’organització no es fa responsable de les infraccions que puguin cometre i declina
qualsevol responsabilitat en relació a les possibles sancions que poguessin haver-hi.
10.- TRACTAMENT DE DADES. Pel que fa al tractament de dades personals, s’estarà
al previst al RGPD (2016/679) DEL PARLAMENT EUROPEU, que va entrar en vigor el
passat 25 de maig de 2018. Les dades del formulari no seran incloses en cap base o
fitxer.
11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES. La participació en el concurs implica l’acceptació
total d’aquestes bases. Qualsevol qüestió o dubte que pugui sorgir de la seva
interpretació es resoldrà per l’entitat convocant. No es respondrà cap consulta o
reclamació sobre les decisions dels membres del jurat
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12.- PATRIMONI. Els elements catalogats del patrimoni objecte del videoclip es
poden consultar en el següent enllaç : Pla Especial Patrimoni
L’Avenç de Cornellà
Associació pel patrimoni històric i la cultura.
Cornellà, 17 de Setembre de 2018
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Formulari de participació
Concurs: Cornellà de Llobregat i el seu patrimoni històric a vista de DRON
Dades de del Clip:
Títol:
Model de Dron:
Model de la càmera:

Dades de l’autor / autora:
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Telf:
NIF/CIF:
Correu electrònic:

Data:

Signatura
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