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BASES DE PARTICIPACIÓ

En el concurs podran participar estudiants universitaris d’entre 18 i 25 anys, de qualsevol universitat, nacional o 
internacional, i estudiants de batxillerat d’entre 16 i 18 anys, de qualsevol centre, nacional o internacional, d’acord 
amb les condicions següents:

a.  La persona participant, o un representant legal si es tracta d’un menor de 18 anys, garanteix sota la seva 
responsabilitat que compleix els requisits de participació.

b.  Els treballs hauran de ser originals i inèdits i es presentaran en dues categories, per edats:  
A: de 18 a 25 anys i B: de 16 a 18 anys.

c.  Els participants hauran d’inscriure’s a la pàgina web del concurs uic.es/shortfilmaward i emplenar un 
formulari amb les seves dades personals: nom i cognoms; adreça i telèfon, i DNI escanejat.

d.  Els curts podran presentar-se en espanyol, català o anglès. Quan l’idioma original sigui espanyol o català, 
hauran d’estar subtitulats en anglès. Quan l’idioma original sigui l’anglès, hauran d’estar subtitulats en 
espanyol.

e.  Tindran una durada d’entre 1:30 i 3 minuts, sense comptar els títols de crèdit.

f.  Les peces es poden fer arribar al correu premioaceprensa@uic.es fins al 25 de setembre de 2021 en la 
categoria A, i fins al 4 d’octubre de 2021 en la categoria B.

g.  Hauran d’enviar-se en qualsevol format digital, preferiblement mp4 i 1920 px x 1080 px 8 (FULL HD), amb un 
pes màxim de 500 Mb.

h.  No s’acceptaran a concurs vídeos que no respectin la imatge i dignitat de persones, col·lectius i entitats, 
ni amb continguts racistes, violents, ofensius, degradants o discriminatoris, així com amb algun contingut 
inadequat o ofensiu. Hauran de ser aptes per a tots els públics.

i.  Un comitè de selecció, format per membres d’Aceprensa i de la Facultat de Ciències de la Comunicació de 
UIC Barcelona, farà la preselecció dels nominats als premis.

j.  Un jurat compost per especialistes del sector audiovisual i professionals de prestigi triaran l’obra guanyadora.

k.  Els treballs nominats es coneixeran el 4 de novembre de 2021 i el veredicte final del certamen es resoldrà amb 
una gran gala de lliurament de premis que reconeixerà els guanyadors.

ORGANITZAT PER
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S’atorgaran tres premis en la categoria A:

—  Primer premi: 4.000 euros i un any de subscripció a Aceprensa.

—  Segon premi: 1.500 euros i un any de subscripció a Aceprensa.

—  Tercer premi: 500 euros i un any de subscripció a Aceprensa.

I tres premis en la categoria B:

—  Primer premi: 500 euros i un any de subscripció a Aceprensa.

—  Segon premi: un any de subscripció a Aceprensa.

—  Tercer premi: un any de subscripció a Aceprensa.

m.  La decisió del jurat és inapel·lable i els premis podran declarar-se deserts, si es considera oportú.

n.  Les persones que presentin un curt a concurs seran les responsables legals del seu contingut.  
UIC Barcelona, així com tots els seus col·laboradors i patrocinadors, declinen tota responsabilitat legal sobre 
els curts i els seus continguts.

ñ.  Els autors de les obres guanyadores cedeixen a Aceprensa els drets d’explotació d’aquestes, consistents en 
la reproducció i exhibició del curtmetratge, tant en la seva pàgina web com en les xerrades i conferències que 
organitzi per a la promoció del concurs; tot això amb coneixement de l’autor.

RESPONSABILITATS

Els participants que presentin el vídeo a concurs seran els únics responsables dels seus continguts i en 
particular:

— Que no conté obres que estan subjectes a drets.

— Que s’han obtingut de manera expressa i per escrit els permisos de les persones que apareixen en el vídeo 
per fer servir la seva imatge (i/o el dels seus representants legals, en cas de menors de 18 anys)

— Les dades de caràcter personal dels participants seran tractades per UIC Barcelona, segons el que s’estableix 
pel Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/619 del Parlament Europeu i del Consell).

— Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició 
en matèria de dades personals dirigint-se al delegat de protecció de dades de UIC Barcelona, mitjançant un 
correu electrònic dirigit a infocom@uic.es.

— Acceptació de les bases. El simple fet de participar en el concurs implica l’acceptació plena i sense reserves 
d’aquestes bases, que poden ser consultades en el web del concurs uic.es/shortfilmaward.

— En la celebració de la gala de lliurament de premis del concurs es podran fer enregistraments o fotografies 
amb captació de la imatge dels finalistes/premiats que podran ser publicats amb finalitats corporatives, per 
la qual cosa els mateixos participants o els representants legals/tutors dels quals consenten i autoritzen 
a publicar i/o usar la fotografia guanyadora, així com el nom i cognoms, per promocionar el concurs en 
tots els mitjans i suports a la disposició de UIC Barcelona i dels seus col·laboradors i patrocinadors, sense 
que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici amb excepció feta del lliurament 
del premi guanyat. Al mateix temps, es podran crear tràilers o vídeos en els quals s’utilitzaran imatges dels 
curtmetratges seleccionats per promocionar el festival en xarxes socials, YouTube i el web corporatiu.

Barcelona, maig de 2021
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