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REGLAMENT MUTEMOFF
MURA TERROR MÒBIL FANTÀSTIC FESTIVAL
1. INTRODUCCIÓ
1.1 OBJECTIUS
Motivar al gran públic a endinsar-se en l'art de la creació
cinematogràfica de ficció.
Demostrar que la creació cinematogràfica pot estar a l'abast
de tothom sense necessitat de grans recursos tècnics i econòmics.
Promocionar culturalment el poble de Mura, incentivar-ne el
comerç durant els dies del festival.
1.2 DATES
14 de setembre de 2019.
1.3 SEU DEL FESTIVAL
MUAC
NIF: G66416405
Carrer estimbarons, 9
Mura - 08278 - Barcelona - Catalunya
Telèfon: 646 752 760 - 686 729 755
YouTube: youtube.com/MUTEMOFF
Telegram: t.me/mutemoff
Adreça electrònica: mutemoff@gmail.com
1.4 PARTICIPACIÓ
La participació suposa l'acceptació del present reglament, sent la
interpretació del mateix competència de la direcció del festival.
2. INSCRIPCIÓ
2.1 INSCRIPCIÓ DE PEL·LÍCULES
La inscripció al festival és gratuïta i es farà a través de correu
electrònic enviat a mutemoff@gmail.com indicant:
- nom
- cognom
- telèfon
- adreça electrònica
- model de mòbil que s’ha utilitzat
- secció a la qual es presenta el curtmetratges:
On és la gent: menors de 14 anys
Imatge en el mirall: familiar (menors y majors de 14 anys)
Tot el temps del món: majors de 14 anys
Podran inscriure-s'hi curtmetratges de no més de cinc minuts
de durada.
La temàtica haurà de ser de terror o fantàstica.
El curtmetratge pot ser filmat a qualsevol lloc.
Deixem llibertat a la producció del curtmetratge amb els mitjans
que es creguin necessaris, però l'esperit del festival és la utilització
telèfon mòbil, per tant demanem que aquest sigui l’aparell que
s’utilitzi per a la filmació. No és necessària la utilització del telèfon
mòbil per l’edició del curtmetratge.
2.2 DATA DE TANCAMENT D’INSCRIPCIONS
La data de tancament de les inscripcions per a totes les categories
serà el 26 d´agost de 2019.
2.3 ENVIAMENT DELS CURTMETRATGES
Els curtmetratges s'enviaran a través de la plataforma WeTransfer
a l'adreça: mutemoff@gmail.com
3. SECCIONS
3.1 SECCIONS
La programació del festival s'estructura en tres seccions:
On és la gent: menors de 14 anys
Imatge en el mirall: familiar (menors y majors de 14 anys)
Tot el temps del món: majors de 14 anys
4. PREMIS
Es donarà un premi a un únic guanyador de cada categoria.
On és la gent: 100€
Imatge en el mirall: 100€
Tot el temps del món: 100€
5. CURTMETRATGES SELECCIONATS
Els curtmetratges seleccionats de cada categoria es projectaran
el dia del festival i posteriorment quedaran penjats al canal oficial
de YOUTUBE (youtube.com/MUTEMOFF) i Telegram
(t.me/mutemoff).
6. RESPONSABILITATS
La direcció del festival, no es fa responsable dels possibles
continguts audiovisuals no autoritzats amb els corresponents drets
d'autor dels curtmetratges presentats, projectats i publicats al
canal YouTube, Telegram o a qualsevol altra plataforma
audiovisual.
Si la direcció del festival ho creu oportú, podrà avisar abans de la
projecció de possibles continguts que puguin ferir la sensibilitat
dels espectadors. La direcció del festival es reserva el dret de
modificar les bases del reglament.
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