FESTIVAL PANÒPTIC

CONDICIONS GENERALS
Les inscripcions dels curtmetratges es poden fer del 30 de novembre de 2021 a l'1 de
febrer de 2022.
L'organització donarà a conèixer als participants de la Secció Oficial i la Secció No
Competitiva el dia 15 d'abril de 2022. Els participants seleccionats tindran el termini
d'una setmana per enviar el material requerit a les presents bases.
Es pot presentar qualsevol curtmetratge nacional o internacional que s'ajusti a la
línia de continguts del festival: era digital, noves tecnologies i el seu impacte a la
societat.
Es poden presentar curtmetratges de ficció, animació o documentals.
Cada participant pot inscriure més d'un curtmetratge.
Els curtmetratges han d'haver estat produïts després del mes de gener del 2021.
Les obres es poden presentar en qualsevol idioma. Els curtmetratges que no siguin
en català o castellà com a idioma original, hauran d'estar subtitulats en català,
castellà o anglès.
La durada dels curtmetratges no pot superar els 30 minuts.
L'organització del Festival Panòptic declina qualsevol responsabilitat legal en relació
amb els curtmetratges presentats al festival i el seu contingut.
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Els autors/es dels curtmetratges inscrits al festival cedeixen els drets de projecció
pública durant els dies del festival al Panòptic Festival de Cinema de Mataró, incloses
les presentacions prèvies i posteriors per promocionar el festival i les obres
presentades, sempre, sense cap finalitat comercial ni lucrativa. En tot cas, els autors
seran informats prèviament.
El festival es reserva el dret de publicar un tràiler o un fragment d'un màxim de 30
segons de cada curtmetratge a la web i a les xarxes socials amb la mateixa finalitat.
El material rebut passa a formar part del fitxer del festival.

INSCRIPCIONS
Termini d'inscripcions: fins a l'1 de febrer de 2022. No es tindran en compte les
inscripcions que es facin amb posterioritat a aquesta data. El festival es reserva la
possibilitat d ampliar el termini d’ inscripcions.
Les inscripcions i materials requerits seran enviats digitalment mitjançant una de les
següents plataformes:

La inscripció de cada curtmetratge té un cost de 2€ a les dues plataformes.
Els materials requerits per a la inscripció són els següents i poden ser enviats en català,
castellà o anglès:
Enllaç per al visionat digital del curtmetratge
Sinopsi i fitxa tècnica i artística del curtmetratge
Biografia i filmografia de l'autor
La correcta inscripció serà comunicada a tots els participants.
Tots els curtmetratges que siguin seleccionats tant per a la Secció Oficial com per a la
Secció no competitiva tindran una retribució de 40€.
Participa!

Contacte
panopticfestival@gmail.com
www.festivalpanoptic.com
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