BRAIN FILM FEST 2020

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA SOBRE EL CERVELL

Brain Film Fest 2020 convoca el premio COVID CURTS
BASES REGULADORES

1. Brain Film Fest.
El Brain Film Fest (BFF) és un festival internacional de cinema dedicat a mostrar i
impulsar la creació i difusió de curtmetratges sobre qualsevol aspecte del cervell, des
de les seves increïbles capacitats a les seves patologies. BFF està organitzat per la
Fundació Uszheimer, la Fundació Pasqual Maragall i Minimal Films. A més d’un
concurs cinematogràfic, el BFF organitzarà al llarg del Festival altres esdeveniments
socials, cultural i/o científic que tenen com a tema central el cervell. Addicionalment, per
les circumstàncies excepcionals de l’any 202, BFF crea una nova secció online, COVID
CURTS, destinada a donar visibilitat als millors curtmetratges FETS A ESPANYA i
elaborats durant el confinament decretat per la pandèmia del Covi-19. El millor
curtmetratge COVID CURT rebrà un premi de 500€.

2. Brain Film Fest convoca:
●

Premi Covid Curts

3. Quota d’inscripció
La participació i inscripció dels curtmetratges al Covid Curts és gratuïta.
4. Requisits per participar en el concurs cinematogràfic PREMI SOLÉ TURA.
Només produccions fetes a Espanya podran presentar-se al concurs.
S’accepta qualsevol llenguatge audiovisual, ficció o documental, experimental, etc. Es
prioritzaren aquells treballs que abordin el tema de les condicions del cervell a partir del
confinament per la pandèmia, des de salut mental fins a cures a malalts
neurodegeneratius i, en un sentit ampli, amb la gestió de les emocions durant la
pandèmia.
Les obres han de mostrar qualitat creativa, enfocament innovador, rigor científic i/o
solidesa de l’argument. S’accepta tot tipus de gènere cinematogràfic.
S’acceptaran, per consideració, obres realitzades a partir del 1 de març del 2020
La durada ha de ser entre 2 minuts y 10 minuts. Els treballs presentats han d’estar
subtitulats en castellà, en cas que l’idioma original no sigui aquest.
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Els participants declararan que, les seves obres presentades son originals y no estan
subjectes a contractes, cessions o llicencies a tercers de drets d’autor o propietats
intel·lectuals o altres drets, exceptuant els propis de l’autor.
Els creadors de les obres audiovisuals es responsabilitzaran de tenir tots els drets dels
materials utilitzats a les seves obres per exhibició en festivals, xarxes socials i online.

5. Inscripció obres:

Els treballs concurrents podran presentar-se mitjançant l’adreça de correu
covidcurts@brainfilmfest.com, adequant-se a les següents normes de
presentació:
●

Enllaç del treball a Vimeo amb opció a descàrrega i contrasenya d’accés, amb
un WeTransfer/dropbox, preferiblement en qualitat Full HD (1920x1080).

●

Omplir una fitxa tècnica i artística, disponible a la web www.brainfilmfest.com, on
es declara la voluntat de participar al concurs, s’accepten les bases i la decisió
del jurat. La fitxa d’inscripció indica el director, el títol, un breu resum de 300
caràcters, la durada, el format d’enregistrament, l’adreça de correu electrònic i
signada per la persona que es presenta al concurs.

●

En l’assumpte del correu s’haurà d’indicar:
o

INSCRIPCIÓ COVID CURTS 2020

Acceptant les bases del Premi Solé Tura i al concurs Microcurts Online, la persona que
inscriu la peça audiovisual eximeix a BFF de qualsevol responsabilitat legal, penal o
mercantil respecte als drets d’autor que es pressuposen de la persona que presenta
l’obra a concurs.

6. Dates de la convocatòria.
La convocatòria dels curtmetratges concursants al Premi Covid Curts s’obre divendres
5 de juny de 2020. La data límit per la recepció de les obres serà el dimecres 22 de
juliol de 2020, a les 23:59.
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7. Jurat del Premi Covid Curts.
Al tancament de la presentació dels treballs, un comitè de selecció escollirà l’obra
finalista.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
Pel fet de concursar, els participants renuncien a qualsevol impugnació o acció en
contra d’aquestes bases. La resolució del jurat pel Premi Covid Curts es comunicarà
públicament en l’acte de lliurament de premis durant el Brain Film Fest 2020, que tindrà
lloc el dia 3 d’octubre del 2020, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB).
El lliurament de premis es farà presencialment o per delegació del propi premiat. En cas
d’absència no justificada a la gala i de no haver delegat la representació, no es lliurarà
el premi al guanyador.

8. Dotació del Premi
El Premio Covid Curts està dotat amb una quantitat de 500,00€
El premi no pot ser declarat desert.
Les quantitats dels premis amb dotació econòmica estan subjectes a les
retencions de l’IRPF vigent.

9. Programació i difusió dels curtmetratges en Brain Film Fest.
Amb l’objectiu de donar-los major visibilitat, i en honor al DIA MUNDIAL DEL
CERVELL, els curtmetratges seleccionats seran pujats a les xarxes socials i web del
Festival setmanalment, a partir del dia 22 de juliol de 2020. L’organització del festival
informarà als realitzadors dels Covid Curts seleccionats, a la mesura que vagin sent
escollits, i les dates de publicació es comunicaran per avançat als seleccionats.
BFF es reserva el dret de passar una selecció dels curtmetratges en una plataforma
online durant els dies del certament i programar-los dintre del marc del festival 2020
en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), de l’1 al 3 d’octubre del
2020.
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L’acceptació del premi implica la cessió dels drets de difusió de l’obra durant el termini
d’un any, a partir del lliurament del premi i comporta la divulgació del treball
guanyador, amb finalitats no comercials. Passat aquest termini, aquesta cessió
reverteix a la persona que inscriu l’obra. En la distribució, el productor haurà de fer
constar que l’obra ha estat guardonada amb el Premi Covid Curts.
BFF disposa de llorers per a què directors i productors els incorporin a la seva
comunicació.
Fragments i imatges dels curtmetratges seleccionats podran ser utilitzats per els
materials i audiovisuals promocionals de BFF, amb o sense l’àudio original.
Els curts entren a formar part de la base de dades de BFF, tot i què no es farà cap
activitat de difusió sense l’acceptació de la persona que inscriu l’obra.

10. Contacto.
Per a consultes en referència a les bases i al procés d’inscripció:
films@brainfilmfest.com.
Les dades personals de les persones que inscriuen obres a Brain Film Fest només
es faran servir pel contacte directe amb BFF, Fundació Pasqual Maragall, Minimal
Films, Fundació Uszheimer, i no es compartiran amb tercers.

Bases reguladores de BFF 2021

Pàgina 4 de 4

