
 

Bases Concurs Made in Ripo.  
 
1. Fins el 23 de juny de 2017 es realitzarà el Concurs Made in Ripo. El 8 de juliol 
es farà el visionat al pati del Casal de Joves i a partir de les 22.00 hores es farà 
públic el veredicte i tindrà lloc l’entrega del premis del concurs: 
 

o 1r. classificat: 300 euros i trofeu. 
 
2. La condició per poder presentar-se al concurs es que les obres estiguin 
enregistrades al municipi de Ripollet.  
 
3. Els curtmetratges es podran presentar en format .avi .mp4 i .mpg. La còpia 
restarà en propietat de l’Ajuntament de Ripollet, qui podrà projectar la còpia en 
altres espais culturals o d’altres edicions del certamen, sempre en un entorn 
cultural i no lucratiu dins del municipi de Ripollet, i passarà a formar part del 
fons històric del certamen. 
 
4. Els curtmetratges presentats a concurs no podran tenir cap finalitat 
comercial ni publicitària explícita. 
 
5. La durada de les obres a concurs no pot excedir els 15 minuts, incloent 
els títols de crèdit si s’escau.  
 
6. Totes les obres presentades a concurs han d’anar acompanyades d’un petit 
informe amb les dades: títol, durada, format original de l’obra, sinopsi, nom del 
realitzador/a, adreça, el número identificador del compte bancari (IBAN) on es 
farà el ingrés del premi, fotocòpia del DNI del/la titular d’aquest compte, 
telèfons de contacte, adreça electrònica. 
 
7. Les obres presentades poden estar realitzades en qualsevol idioma 
(subtitulades en català o castellà). 
 
8. Les obres es podran entregar presencialment a l’organització abans del 23 
de juny a les 14:00 hores, al Centre Cultural de Ripollet en horari de dilluns a 
diumenge de 9:00 a 14:00 hores i de dilluns a divendres de 17:00 a 21:00 del 
dia 23 de juny de 2017. També es podran enviar a l’adreça electrònica 
joventut@ripollet.cat.  
 
9. Serà un jurat format per membres triats per l’organització, qui decidirà el 
guanyador. 
 
10. La decisió del Jurat no podrà ser qüestionada legalment. 
 
11. De totes les obres visionades s’escollirà la guanyadora. 
 
12. Les persones participants al concurs garanteixen que els curtmetratges no 
vulneren cap dret d'explotació, ni drets d'honor, intimitat i imatge, ni drets de 
propietat intel·lectual i / o industrial i / o qualsevol altre dret de tercers, i que 
no vulneren la legislació vigent. L'organització declina tota responsabilitat legal 



 

sobre les pel·lícules presentades a concurs i el seu contingut. 
 
13. L’organització no es farà responsable de si una obra no es pot visionar en el 
moment de l’exhibició. No hi haurà dret a reclamació en cas que això és 
produís.  
Els curts que presentin algun problema tècnic en el moment de la presentació 
podran ser exhibits fora de concurs, sense dret a reclamació.  
 
14. En cas de superar el número de curts previstos pel dia 8 de juliol, 
l’organització projectarà les obres presentades del dia 7 de juliol. 
  
15. L’organització resoldrà qualsevol cas no especificat en aquestes bases, sense 
dret a reclamació, així com aquelles que les circumstàncies aconsellin per al 
bon funcionament del certamen. 
 
Per a  més informació: 
 
Casal de Joves de Ripollet 
Rambla de Sant Jordi, 6, de Ripollet (08291) 
Telèfon d’informació: 935046024       E-mail: joventut@ripollet.cat 
Facebook: joventut@ripollet.cat 
                        
                                                              

Hi organitza:                                      Amb el suport de:       
                                       
 
 


