BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DE LA IMATGE I DEL CARTELL DEL
VII FESTIVAL DE CINEMA CIUTADÀ COMPROMÉS
ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) organitzadora del VII
Festival Cinema Ciutadà Compromés 2021, convoca un concurs per al
disseny de la imatge i del cartell oficial

BASES DEL CONCURS
PER AL DISSENY DE
LA IMATGE I DEL CARTELL
DEL VII FESTIVAL DE
CINEMA CIUTADÀ
COMPROMÉS

1.- Objecte i finalitat de la convocatòria
ACICOM, organitza una convocatòria oberta per a realitzar el disseny del
cartell oficial del VII FESTIVAL DE CINEMA CIUTADÀ COMPROMÉS.
El Festival, en la seua setena edició, vol implicar encara més a la societat
incorporant a persones del món del disseny i la imatge, i més encara quan
València serà en el 2022 Capital Mundial del Disseny
Aquest concurs té com a finalitat incentivar la participació dels estudiants
de belles arts, il•lustració, disseny gràfic, fotografia, ... i als joves amb
inquietuds artístiques en l’organització del Festival, especialment en la
part d’imatge gràfica. El cartell que resulte guanyador s’utilitzarà com a
imatge oficial del festival.
2.- Característiques
Serà vàlid qualsevol tipus de tècnica, sempre que expresse i promocione
l’activitat que s’estarà anunciant. Es valorarà que la creació artística faci ús
de motius o imatges relacionades amb els continguts del festival.
Les obres seran rigorosament inèdites i els autors/as garantiran l’autoria
i originalitat de les obres presentades, així com que no són còpia ni
modificació de cap obra aliena.
En la proposta caldrà incloure:
- la frase “VII FESTIVAL DE CINEMA CIUTADÀ COMPROMÉS”
- les dates “Del 27 octubre al 30 de novembre de 2021”
- El logo del Festival
- El logo d’ACICOM
- Caldrà reservar un espai, al peu per a incloure els logos dels
patrocinadors (encara per determinar, entre 6 i 9 aproximadament)
L’idioma del cartell serà únicament el valencià.
Haurà d’incloure necessàriament el text de capçalera (que es podran situar
lliurement dins del cartell i amb els colors que s’estime convenients).
Els participants hauran de preparar un cartell per a ser reproduït a bona
resolució (300ppp) en format vertical a una grandària de 50 x 70 cm., amb
el corresponent sagnat de 5 mm per cada costat i que puga imprimir-se en
quadricromia (no s’admetrà l’ús de tintes especials).
3.- Presentació
La presentació serà en format digital (pdf o jpg -de màxim d’1 MB) per a
l’entrega pel jurat, tot i que caldrà tindre elaborat amb més resolució per
si és el guanyador.
La presentació es farà a través del correu fcccacicom@gmail.com i s’haurà
d’indicar el nom i cognom del participant, el DNI, les dades de contacte i un
breu currículum.
El guanyador o guanyadora haurà d’entregar els originals en suport
digital; hi haurà d’haver un arxiu digital en format Photoshop, Illustrator,

o InDesing amb els elements que configuren l’obra (imatges, tipografies,...).
Les imatges i/o il•lustracions que puguen compondre l’original han de ser
vectoritzades o han de tindre una resolució de com a mínim 300dpi a mida
real.
Els autors o autores del cartell premiat i participants cedeixen els drets
de reproducció i comunicació pública de les seves obres a ACICOM i als
equipaments col•laboradors. L’organització no es fa responsable dels
drets d’imatge de les persones que presenten obres. Els i les participants
obtindran l’autorització dels drets d’imatge escaients, en el seu cas.
Qualsevol conflicte vers els mateixos suposarà l’incompliment de les
presents bases i per tant, l’exclusió del concurs. La problemàtica en aquesta
matèria suposarà la retirada de l’obra per part dels organitzadors.
Es reconeixerà l’autoria i el nom de l’autor apareixerà en les reproduccions
del cartell.
L’organització es reserva el dret de fer les adaptacions del cartell que
considere necessàries (cartells pòster, roll up, invitacions, programa
d’activitats, bosses, senyalitzacions, samarretes, socials, web, animació
per a anunci i diferents insercions publicitàries).
El termini de presentació finalitzarà el 30 de juny de 2021.
4.- Jurat
El jurat estarà format per membres de l’organització del festival, del consell
de gestió d’ACICOM i per professionals del disseny i la comunicació.
El veredicte del jurat es farà públic abans del 10 de juliol del 2021, i s’avisarà
al guanyador o guanyadora per acordar l’entrega del premi.
A més del cartell premiat, el jurat podrà seleccionar altres cartells com a
finalistes.
Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els requisits
suficients per a ser guardonada, el Premi podrà ser declarat desert.
5.- Premi
El premi serà de 450 €, sobre el qual s’aplicarà la corresponent retenció en
concepte d’IRPF. El premi serà entregat al guanyador en un acte públic.
El guanyador del concurs assistirà a la presentació oficial del Festival
Cinema Ciutadà Compromés on tindrà la possibilitat a presentar el cartell.
Igualment, el guanyador del concurs tindrà l’oportunitat de fer l’entrevista
sobre el treball realitzat que ens comprometrem a publicar en la pàgina
web d’ACICOM i difondre-la a través dels nostres mitjans de comunicació.
L’organització podrà valorar la possibilitat de contractar a l’autor per a fer
les diferents adaptacions del cartell que considere necessàries.
Si, a criteri del jurat, cap de les obres presentades no reuneix els requisits
suficients per a ser guardonada, el Premi podrà ser declarat desert.
6.- Protecció de dades
Les dades dels concursants s’incorporaran a un fitxer titularitat d’ACICOM,
que en són els responsables i que té com a finalitat la participació en el
concurs. Els i les concursants tenen la possibilitat d’exercitar els drets
d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les dades
adreçant-se a ACICOM.

