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BASES 
O obxectivo principal desta convocatoria é conseguir a participación e implicación de afeccionados ou 
profesionais do audiovisual no proxecto que XOCIVIGA pretende desenvolver co fin de  promover o 
entorno do Carballiño como escenario cinematográfico. 
 
PARTICIPACIÓN 
 A ficha de inscrición pódese descargar desde a web www.carballino.org/xociviga/concursos/ e 
debe ser debidamente cumprimentada e remitida ao correo electrónico info.xociviga@gmail.com 
 Cada concursante poderá presentar ata un máximo de tres curtametraxes. 
 No caso de que o/a participante presente mais dunha curtametraxe deberá facer unha 
inscrición para cada unha das obras. 
 A película debe ser orixinal e coa maior resolución e calidade posible. 
 A curta pode ser efectuada a través de calquera dispositivo de gravación. 
 Os diálogos, locución e textos estarán en galego. 
 Non superarán os 5 minutos de duración, incluídos os títulos de crédito. 
 A participación neste concurso implica a total aceptación destas bases. 
 
TEMÁTICA 
  As curtametraxes presentadas amosarán de maneira libre e persoal unha historia ambientada 

na comarca  do Carballiño e terán relación coas tradicións populares, co patrimonio arquitectónico ou 

ben a paisaxe natural ou urbana utilizando calquera dos xéneros: ficción, documental, experimental, 

etc. valorándose de xeito prioritario as propostas orixinais e creativas.  

ENVÍO DAS OBRAS 
  A curtametraxe será subida a un servidor de aloxamento tipo Vimeo, Youtube ou plataformas 
similares e achegarase a URL resultante a través do formulario de inscrición.  
  
PRAZOS DE ENTREGA 
  A data límite de admisión será o 10 de xullo 2014. 
  A organización fará unha selección previa para a fase final. A organización comunicará aos 

autores das curtametraxes seleccionadas por e-mail e solicitaralle a ligazón para a descarga directa 

hospedado en calquera dos servidores Dropbox ou WeTransfer onde pode acceder ao arquivo da 

película en formato MP4. Este enlace estará operativo a partir da data de envío ata o día da cerimonia 

de premios. O nome do ficheiro debe coincidir co título da película. No caso de que un/a participante 

presente mais dunha curtametraxes deberá facer unha ligazón para cada unha das obras. 
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PREMIOS 
  Os traballos presentados optarán a tres premios, dous concedidos polo xurado oficial e outro 
por votación do público asistente á proxección das curtametraxes. 
 -Premio ao mellor curtametraxe XOCIVIGA_2014, 1200 euros 
 -Premio á mellor idea orixinal, 800 euros 
 -Premio do público, 400 euros 
  Os premios non poderán ser acumulativos. Si coincidiran algúns dos premios co outorgado 
polo xurado, concederáselle á curtametraxe seguinte máis votada. 
  O xurado poderá declarar deserto calquera dos premios ou a totalidade dos mesmos si ao seu 
xuízo non reunisen a calidade adecuada.   
  Os premios estarán suxeitos ao I. R. P. F. segundo a lexislación vixente. 
 
XURADO E ENTREGA DE PREMIOS 
 O xurado estará composto por tres persoas relacionadas co sector audiovisual 
 Serán os criterios de creatividade e orixinalidade os que terá en conta o xurado á hora de 
valorar as obras presentadas. 
 A decisión do xurado será definitiva e inapelable. 
 O premio do público será concedido en votación polos asistentes á proxección que terá lugar 
durante as XOCIVIGA 2014 que se celebrarán do 9 ao 16 de agosto. 
 Os gañadores/as do concurso coñeceranse o día da entrega de premios que terá lugar no 
transcurso das XOCIVIGA 2014. 
 No caso de ser premiado, é obrigatorio inserir nos títulos de crédito ou en calquera soporte 
publicitario o logotipo das XOCIVIGA, baixo o lema: Premiado no I Concurso de Curtametraxes "en 5 
minutos" XOCIVIGA 2014. 
 
EXHIBICIÓN E DIFUSIÓN DAS CURTAMETRAXES 
 As curtametraxes seleccionadas poderán ser proxectadas ou difundidas pola organización en 
calquera dos medios de comunicación ou divulgación públicos ou privados que esta estime oportuno 
(Web, TV, DVD), así como en calquera outro medio co fin expreso de promocionar o entorno da 
comarca do Carballiño como escenario cinematográfico, ou ben, no espazo creado para ese efecto na 
web das XOCIVIGA que servirá como base de datos do servizo de información da oficina de rodaxes.  
 
DEREITOS SOBRE AS CURTAMETRAXES 
 As persoas que se presenten ao concurso responsabilizaranse de que non existen dereitos a 
terceiros polo uso de pezas musicais dos traballos presentados ou calquera proposta de dereitos das 
persoas que aparecen nelas. Por tanto, a organización queda exenta de calquera responsabilidade.  
 XOCIVIGA resérvase o dereito para reproducir as obras participante en soportes de 
información e promoción propios e expoñer de xeito libre calquera das imaxes das curtametraxes que 
obteñan algún dos premios ou aquelas outras que foran seleccionadas. En ningún caso cederanse os 
dereitos a terceiros, salvo autorización expresa do autor.  
 


