*BASES DEL CONCURS*
CATEGORIA ESCOLAR
7a Edició 2018 - 2019
El concurs
Presentem la 7a edició del concurs de vídeos “Participa Méliès” organitzat per la
Fundació Bancària “la Caixa”. Un concurs que ret homenatge a Georges Méliès,
l’inventor dels efectes especials. Podeu participar enviant el vostre vídeo des de l’1
d’octubre de 2018 fins a les 16:00 hores del 29 de maig de 2019. El 12 de juny de
2019 a partir de les 12:00 hores es donaran a conèixer els guanyadors.
Si sou professors/es i voleu realitzar un projecte amb la classe relacionat amb el món
del cinema, aquest concurs és tot un al·licient i us proporciona els recursos pedagògics
necessaris, tant per a la fase de recerca de la idea com per a la planificació de la
producció dels vostres curtmetratges.
Per a participar amb la classe necessitareu un dispositiu per gravar vídeo (càmera de
vídeo, mòbil, tablet o iPad) i posar en pràctica com a mínim un dels trucatges de Georges
Méliès al vostre curt.
Requisits que ha de complir el vídeo
El curt ha de ser inèdit, durar 3 minuts com a màxim (sense comptar els crèdits), ser
mut (sense diàlegs, encara que s’accepta utilitzar so directe, música i efectes de so de
postproducció), i utilitzar com a mínim un dels següents trucatges de Méliès: truc de
substitució, truc de sobreimpressió o jocs d’escala.
Consulteu aquí els trucatges de Méliès que heu d’incloure al vostre curt.
Alguns consells
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•

Un film és el resultat del treball en equip; abans, durant i després del rodatge.
Entenem que un equip de més de 20 persones pot ser difícil de dirigir, així que
us recomanem que us presenteu amb més d’un curtmetratge per grup o classe.

•

Les pel·lícules del concurs Participa Méliès estan protagonitzades per actors i
actrius. Treballar amb actors no és un requisit per a concursar a Participa Méliès;
el que valorarà el jurat és la creativitat i l’originalitat en l’ús dels trucatges.
Aconseguir una actuació creïble requereix molts assaigs i intèrprets
experimentats; si no ho teniu clar, descarteu incorporar actors. Si incorporeu
actors, però no voleu ensenyar les seves cares proveu amb objectes, disfresses,
ninos, màscares, fantasmes, etc. La fantasia no té límit!

•

A www.participamelies.com trobareu recursos per a ampliar informació sobre la
figura de Méliès, sobre l’època en la qual va viure, i la seva influència en el
cinema de ciència-ficció.

Participar és molt fàcil! Pugeu el vostre vídeo
Quan hàgiu acabat el vostre curt, pugeu-lo amb la millor qualitat possible a qualsevol
d’aquests canals de reproducció: YouTube, Vimeo o Dailymotion. Haureu de crear un
perfil a qualsevol d’aquests canals, i assegureu-vos que el vídeo estigui amb la
configuració de visibilitat pública perquè el pugui veure tothom i votar-lo.
Una vegada penjat el curt al canal de reproducció, obtindreu l’enllaç del vídeo. Aquest
enllaç és el que heu de copiar i enganxar a la secció “Participa – Grava el teu Vídeo”.
Quan enganxeu l’URL del vídeo heu d’omplir el formulari de participació amb les vostres
dades, i escriure una breu descripció del curt.
Quan rebem el vostre vídeo, el validarem i, si compleix amb tots els requisits, el
publicarem al de web del concurs, i us ho notificarem.
Compartiu el vostre vídeo i busqueu els vots del públic
La idea és que el compartiu amb amics, coneguts de l’escola i amb tanta gent com
pugueu a través de les xarxes socials. Tots ells podran votar i el vídeo més votat obtindrà
el Premi del Públic.
Per comptabilitzar el vostre vot i que, per tant, sigui vàlid, és imprescindible que, un cop
voteu el vostre vídeo preferit a través del formulari de votació, valideu el vostre vot al
correu electrònic que hàgiu utilitzat per emetre el vostre vot.
Els vídeos es podran votar fins l’11 de juny de 2019 a les 16:00 hores. Només comptaran
com a vàlids els vots que s’emetin i es validin abans de les 16:00 hores de l’11 de juny.
La validació del vot es fa efectiva a través del correu electrònic que rebreu per
confirmar el vostre compte d’email. Cada persona només pot emetre un vot entre tots
els vídeos participants en el concurs.
Premis per escoles i centres educatius
Els premis que s’atorgaran són:
• Premi al Millor Vídeo de Primària
• Premi al Millor Vídeo d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig
• Possibilitat d’optar, a més a més, al Premi del Públic i al Premi Imaginació al Poder,
competint amb els vídeos de la categoria general.
• Possibilitat d’optar als premis que es repartiran durant tota l’edició del concurs.
Premis al Millor Vídeo de Primària, al Millor Vídeo d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
de Grau Mig i Premi “Imaginació al Poder”
Un jurat compost per persones de reconegut prestigi del món audiovisual, de l’educació
i de la cultura, visionarà tots els curts penjats al web i, dins de la categoria escolar,
seleccionarà el Millor Vídeo de Primària i el Millor vídeo d’ESO, Batxillerat i Cicles
formatius de Grau Mig.
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Els participants de la categoria escolar competiran, a més, amb vídeos de la categoria
general pel premi al vídeo més creatiu “Imaginació al Poder” i pel Premi del Públic.
En el cas que coincidís que el guanyador del Premi del Públic i el del Premi al Millor Vídeo
de Primària o d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig fos el mateix participant,
aquest només podrà rebre un dels dos premis. Rebrà el Premi al Millor Vídeo i la menció
com a guanyador del Premi del Públic, però no rebrà el premi corresponent al Premi del
Públic. El premi s’atorgarà al segon participant que hagi obtingut més vots del públic.
Criteris de selecció del Jurat
El jurat seleccionarà els vídeos guanyadors segons els criteris d’avaluació indicats per la
Fundació Bancària “la Caixa”. Tindrà en compte la conformitat amb les regles de
participació, la qualitat tècnica i artística del vídeo, l’originalitat de la peça i la seva
inspiració en l’obra de Georges Méliès.
Premi del Públic
El Premi del Públic el decidirà l’audiència votant pel seu vídeo preferit. El vídeo que
aconsegueixi un major nombre de vots rebrà el Premi del Públic. Opten a aquest premi
tots els vídeos a concurs, competint els participants de la categoria general amb els de
la categoria escolar.
El vot es computarà des del moment en el qual es validi el compte d’email utilitzat per
votar. Els usuaris poden votar a través d’un formulari en el qual deixen les seves dades;
per computar i validar el vot, enviem un correu electrònic de confirmació, una vegada
que l’usuari confirmi el compte d’email, es valida i comptabilitza el vot.
Els vídeos es podran votar fins a l’11 de juny de 2019 a les 16:00 hores. Solament
comptaran com vàlids els vots que s’emetin i es validin abans de les 16:00 hores de
l’11 de juny.
Doneu-vos pressa amb el vídeo, com més temps estigui publicat més possibilitats
tindreu de rebre els vots de l’audiència!
Votacions pel Premi del Públic
Cada persona té dret a emetre un únic vot. Per votar, és necessari indicar un correu
electrònic, i omplir tots els camps del formulari de votacions. Les votacions es faran dins
del web del concurs: www.participamelies.com.
Per garantir el joc net, els vots hauran de validar-se a través del correu electrònic. Si es
detecta alguna irregularitat en la votació d’un vídeo, aquest quedarà automàticament
eliminat del concurs i no podrà optar a cap dels premis.
No es comptabilitzaran els vots que entrin fora de les 16:00 hores de l’11 de juny.
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En els casos en els quals el Premi del Públic coincideixi amb el guanyador del Premi al
Millor Vídeo de Primària, al Millor Vídeo d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau
Mitjà, o amb el Premi Imaginació al Poder, es procedirà així:
-

El guanyador rebrà solament un premi, el premi que correspongui a la categoria
Millor Vídeo de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, o el Premi
Imaginació al Poder.

-

Al web i a efectes de mencions apareixerà com a guanyador del premi al Millor Vídeo
de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, o el Premi Imaginació
al Poder i com a guanyador del Premi de Públic, però rebrà solament el premi al
Millor Vídeo de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, o el Premi
Imaginació al Poder. No podrà rebre el Premi del Públic.

-

El premi corresponent a la categoria Premi del Públic s’atorgarà al segon vídeo més
votat pel públic.

Dates
Inici del concurs: 1 d’octubre del 2018.
Data i hora límit per penjar el teu vídeo: 29 de maig de 2019 fins a les 16:00 hores.
Data límit de la votació online (vot emès i vot validat): 11 de juny de 2019 fins a les
16:00 hores.
Publicació dels guanyadors: 12 de juny de 2019 a partir de les 12:00 hores.
No espereu fins a l’últim moment, participeu com més aviat millor per tenir més
oportunitats de guanyar el Premi del Públic i els diferents premis que anirem repartint
durant aquesta edició.
Els premis als quals opten els participants de la categoria escolar són els següents::
• Millor Vídeo de Primària: Pack de cinema que inclou: un kit croma FOTIMA Suport
fons FTSF-10 portàtil + fons Cromakey, un kit de focus fluorescents FOTIMA 2X85
FTF-85, un trípode Manfrotto Compact Advanced 3 way, i una càmera CANON
LEGRIA HF R86. El premi també inclou un curs de cinema que s’impartirà al centre
escolar i al que podran assistir alumnes i/o professors.
• Millor Vídeo d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà: Pack de cinema
que inclou: un kit croma FOTIMA Suport fons FTSF-10 portàtil + fons Cromakey,
un kit de focus fluorescents FOTIMA 2X85 FTF-85, un trípode Manfrotto Compact
Advanced 3 way, i una càmera CANON LEGRIA HF R86. El premi també inclou un
curs de cinema que s’impartirà al centre escolar, al que podran assistir alumnes
i/o professors.
• Premi “Imaginació al poder”: Una càmera 360 Ricoh Theta V 4k + Ulleres ZEISS VR
ONE PLUS. El premi inclou dos mesos de subscripció gratuïta a Filmin.
• Premi del Públic: Una càmera 360 Ricoh Theta V 4k + Ulleres ZEISS VR ONE PLUS.
El premi inclou dos mesos de subscripció gratuïta a Filmin.
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Els participants de la categoria escolar també optaran a petits premis que es sortejaran
entre els participants que enviïn els seus vídeos abans del 7 de gener de 2019, i al llarg
de tota la 7a Edició del concurs. Les bases dels sortejos es publicaran al web del concurs
www.participamelies.com.
A més a més, tots els vídeos guanyadors es projectaran als CaixaForum, a l’exposició
‘Comença l’espectacle. Georges Méliès i el cinema de 1900’, a festivals de cinema o a
esdeveniments que la Fundació Bancària “la Caixa” estimi oportuns.
Els noms dels guanyadors del concurs es notificaran als premiats a través de l’email de
contacte que hagin facilitat al procés de participació, i es publicaran a la web del concurs
www.participamelies.com a partir de les 12:00 hores del dia 12 de juny de 2019.
Es desestimarà qualsevol canvi o devolució del premi. La Fundació Bancària “la Caixa”
no admetrà canviar el premi per l’import en metàl·lic. No hi haurà premi desert o ex
aequo.
Els premis s’enviaran per missatgeria a la direcció que indiquin les persones guanyadores.
La Fundació Bancària “la Caixa” es reserva el dret de modificar alguns dels premis,
substituint-los sempre per altres similars del mateix valor o superior, i sense necessitat
de notificar-ho prèviament als participants.
Fiscalitat dels Premis
Als premis del present concurs se’ls aplica la Llei 35/2006, del 28 de novembre, Llei de
l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels
Impostos sobre Societats sobre la Renta de no Residents i sobre el Patrimoni i normes
concordants, considerant-se a efectes fiscals com un guany patrimonial subjecte a
l’impost, pel que, de conformitat amb la normativa aplicable, la Fundació Bancària “la
Caixa” efectuarà, en cas que sigui preceptiu, la retenció o l’ingrés a compte procedent
per la seva posterior liquidació a la Hisenda Pública i comunicarà a la mateixa les dades
relatives al premi i al perceptor que en cada moment sigui exigit a la normativa aplicable.
A tal efecte, el perceptor haurà de comunicar a l’empresa promotora, quan així li sigui
requerit, les necessàries dades personals.
Amb caràcter previ a l’inici del termini de declaració de l’impost, es remetrà al perceptor
un certificat amb les dades del premi i, en el seu cas, de la retenció o ingrés a compte
efectuats, per poder incloure’l a la seva declaració de l’impost.
En cas que el guanyador sigui d’una zona el règim econòmic i fiscal de la qual sigui diferent
(fora de la Unió Europea, Canàries, Ceuta i Melilla) el pagament de l’impost de duana serà
obligació del subjecte passiu (el guanyador), qui satisfarà aquesta quantitat a
l’administració tributària d’aquesta regió.
A més a més, la persona guanyadora aportarà un certificat de residència fiscal per evitar
la doble imposició expedit per les autoritats fiscals del seu país.
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Contingut dels vídeos
Els vídeos a concurs hauran de ser originals i inèdits, i no podran haver estat difosos
prèviament a través de cap mitjà o canal (Internet, TV, sales de cinema, etc.) ni
presentats a cap festival o certamen, ni a edicions anteriors d’aquest concurs.
El participant que presenti el vídeo a concurs serà l’únic responsable dels seus
continguts, garantint que compleix amb tots els requisits legals i, particularment:
•

Que no conté obres que estiguin subjectes a drets (per exemple, la música ha de ser
lliure de drets o autoritzada sota llicència Creative Commons que en permeti l’ús
dins el termini d’aquestes bases; no es poden reproduir obres pictòriques o
audiovisuals l’ús de les quals requereixi la prèvia autorització dels seus titulars o
d’entitats de gestió, etc.)

•

Que ha d’obtenir de forma expressa i per escrit els permisos de les persones que
apareixen en el vídeo o dels representants legals (pares, mares, tutors legals, etc.)
per utilitzar la seva imatge en aquests entorns: publicació del vídeo en YouTube,
Vimeo o Dailymotion, publicació del vídeo en el web www.participamelies.com,
projecció del vídeo o de fotogrames del mateix als centres de la Fundació Bancària
“la Caixa”, exposicions i esdeveniments relacionats, i publicació del vídeo o de
fotogrames del mateix a les xarxes socials pels casos en els quals aquestes s’utilitzin
per difondre el concurs.

•

El participant que presenti el vídeo cedeix amb caràcter gratuït a la Fundació
Bancaria “la Caixa” tots els drets d’explotació i en particular, els de reproducció,
distribució, comunicació pública (inclosa la difusió a través d’Internet) i
transformació sobre aquest que permetin a aquesta última gestionar la participació
del vídeo en el present concurs i difondre’l en tots els mitjans i suports que la
Fundació Bancària “la Caixa” estimi oportuns en el marc de la divulgació del concurs,
per la màxima duració legal dels drets cedits i per tot el món. En particular, sense
caràcter exhaustiu, la Fundació Bancària “la Caixa” podrà publicar el vídeo al web
del concurs www.participamelies.com i utilitzar fotogrames del mateix en diferents
mitjans i suports de difusió, projectar el vídeo o fotogrames del mateix a centres de
la Fundació Bancària “la Caixa”, a exposicions i esdeveniments relacionats, així com
difondre’l en els seus canals de xarxes socials.

•

La Fundació Bancària “la Caixa” no es fa responsable de l’ús no autoritzat de música
o imatges als vídeos presentats.

•

El participant que presenta el vídeo respon davant la Fundació Bancària “la Caixa”
de l’exercici pacífic dels drets d’imatge i de propietat intel·lectual indicats en el
present punt, i per tal efecte exonera la Fundació Bancària “la Caixa” de qualsevol
responsabilitat dimanant del no compliment o compliment defectuós d’aquestes
bases i garanties. En aquest sentit, en el suposat que la Fundació Bancària “la Caixa”
sigui objecte de qualsevol reclamació judicial o extrajudicial iniciada per tercers i
basada en possibles infraccions de drets en relació amb els vídeos, el participant
assumeix totes les despeses, costs i indemnitzacions que es puguin derivar
d’aquestes accions, i respon davant la Fundació Bancària “la Caixa” o davant tercers,
segons correspongui.
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•

Qualsevol irregularitat o violació d’aquestes normes comporta la desqualificació
immediata del participant, que renuncia a qualsevol nominació o premi que se’l
proposi.

•

La participació en el concurs implica el coneixement i l’acceptació de les normes
indicades a aquestes bases. Tota controvèrsia sobre la interpretació d’aquestes
normes ha de ser resolta per l’entitat organitzadora del concurs.

Continguts no admesos
No està permès presentar a concurs vídeos amb continguts racistes, violents, ofensius,
degradants o discriminatoris.
Participants
El professor representarà al grup i és qui inscriu la participació de la classe.
Els formularis incomplets o amb dades errònies, així com els formularis enviats després
del termini indicat per a la inscripció, no seran acceptats i no podran participar en el
concurs.
S’exclouen del dret de participació a les persones que es trobin vinculades laboralment
amb la FUNDACIÓ BANCÀRIA “la Caixa”, així com als seus cònjuges i familiars fins al
primer grau de consanguinitat.
La participació en el concurs es fa a través del web www.participamelies.com
Participar en el concurs implica la comprensió i l’acceptació de les característiques i
limitacions d’Internet. L’organització del concurs no es farà responsable en cas que els
concursants no puguin registrar-se a través del lloc web, en cas que la fitxa d’inscripció
d’un concursant no s’enviï per qualsevol raó no imputable a l’organització, o en cas que
un vídeo pujat al web del concurs no es pugui reproduir o visualitzar per algun mal
funcionament en el canal de reproducció al qual s’hagi pujat el vídeo.
Imprevists
La Fundació Bancària “la Caixa” es reserva el dret de modificar, ampliar, reduir,
suspendre o cancel·lar el concurs sense previ avís per qualsevol raó no imputable a
l’organització, especialment per causa de força major. L’organització del concurs es
reserva el dret d’anul·lar i/o cancel·lar la totalitat o part del concurs en cas de detectar
el frau o el mal funcionament de les normes. En aquest cas, es reserva el dret a no donar
un premi als participants fraudulents.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l’organització amb el correu electrònic:
hola@participamelies.com
Acceptació de les bases
El simple fet de participar en el concurs implica l’acceptació pura i simple d’aquestes
bases, que poden ser consultades al web del concurs www.participamelies.com.
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Legislació aplicable i fur competent
Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se d'aquest Sorteig, la FUNDACIÓ
BANCÀRIA “LA CAIXA” i els participants es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals
de Barcelona ciutat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués
correspondre'ls.
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