RIURAU FILM FESTIVAL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRAGES
X Edició 2021 – 10è Aniversari

BASES
Per favor, llitja amb atenció els 10 punts dels que consten estes bases.
El RRFF té lloc en la Comarca de la Marina Alta, Alacant (Espanya) en les següents dates i sèus:
- Terrassa del Riu Ayto. Gata de Gorgos, divendres 27 d'Agost.
- Plaça del Cinema. La Xara, dissabte 28 d'Agost.
- Gran Riurau. Jesús Pobre, divendres 3 de Setembre.
- Parc de Torrecremada. Dénia, dissabte 4 i diumenge 5 de Setembre.
-Riurau d'Arnauda. Xàbia/Jávea, divendres 10 i dissabte 11 de Setembre.
La inscripció dels curtmetratges es realitzarà online a través de la web de MOVIBETA
www.movibeta.com abans del 15 de maig (AMPLIAT AL 31 DE MAIG) de 2021 per a totes les
seccions llevat per a la secció RIURAUFF EXPRESS (veure p.5 d'estes bases). RRFF no obté cap benefici
econòmic en les inscripcions dels curts.
1. Seccions i especificacions dels curtmetratges.
a) Film de Dansa ( multiperspectiva i fragmentació )
b) Ficció General
c) Ficció Social “L'altre: igual o diferent”
d) Medi Ambient i la Mar ( ficció o documental )
e) Ficció en Valencià - Català
f) RIURAUFF EXPRESS (rodatge en Jesús Pobre - veure p.5 )
- L'organització vetllarà per les identitats LGTBIQ, que després de deu anys amb secció pròpia en
RRFF, estaran des d'aquesta X edició normalitzades i integrades en les diferents seccions del
festival, apropant-nos a la normativa de Hollywood.
El Premi al Millor Curtmetratge de Ficció LGTBI es manté entre els guardons.
- Els curtmetratges tindran una duració màxima de 20 minuts, llevat els curts exprés, que no
excediran dels 5 minuts (veure p.5).
- El Comitè de Selecció es reserva la possibilitat de canviar un curtmetratge de secció en funció de
la seua temàtica.
- Els curts presentats deuran estar produïts a partir de l'1 de Gener de 2019.
- El certamen no contempla el documental, llevat la secció de Medi Ambient.
- El certamen no contempla l'animació, encara que admetrà l'ús puntual de la mateixa com un
recurs cinematogràfic més.
2. Inserció de Subtítols:
Tots els curts es presentaran en versió original amb els subtítols que corresponguen:
- Per als curtmetratges en castellà o valencià/català es valorarà la inclusió de subtítols en anglès en
la pel·lícula.
- Els curtmetratges en llengües distintes al castellà o al valencià/català inclouran obligatòriament
subtítols en castellà o valencià/català. Opcionalment poden portar a més subtítols en anglès.

3. Còpies:
- Els participants seleccionats proporcionaran una còpia amb qualitat mínima Full HD 1080p del
seu curtmetratge, amb els subtítols degudament integrats en la pel·lícula, per a la seua
descàrrega per part del RRFF.
- RIURAU Film Festival no paga, davall cap circumstància, taxes de projecció.
4. Material publicitari i promoció:
- En la inscripció, s'adjuntarà el cartell promocional de la pel·lícula i un tràiler o teaser de la
mateixa.
- L'organització del RRFF es reserva la possibilitat d'utilitzar un fragment de fins a 1 minut de
duració dels curts seleccionats per a la promoció de les projeccions i l'entrega de premis del
festival
5.- Secció RIURAUFF EXPRESS.
- La realització dels curts d'esta secció tindrà lloc en Jesús Pobre (Alacant) el dissabte 21 i
diumenge 22 d'agost del 2021.
- La inscripció a la secció RIURAUFF EXPRESS és gratuïta i estarà oberta des de l'inici d'esta
convocatòria fins al mateix dia dels rodatges a primera hora del matí. Es realitzarà a través del
formulari que figura en https://riuraufilmfestival.com/riurau-express/participar-inscripcion/
on deuran constar la voluntat de participar en la secció, el nom, cognom i contacte (telèfon i Mail)
del responsable o responsables del grup de rodatge.
- Tots els cineastes es presentaran el dissabte 21 d'agost, a les 10h del matí en el Centre d'Art Al
Pati de Jesús Pobre per a confirmar el seu registre i rebre la plica del concurs. Esta sala està
proveïda de WIFI i quedarà a disposició dels participants per descansar, etc.
- La temàtica dels curts serà lliure. L'Organització sol·licitarà als cineastes el compliment dels
requisits de la plica que es desvelaran a l'inici de la jornada de rodatges ( per eix. localitzacions,
població local, recorregut, etc.)
- Per a la realització del curtmetratge es proporcionaran 36 hores que inclouen el rodatge,
muntatge i entrega per a través de WeTransfer al final del dia 22 d'agost.
- La duració del curtmetratge exprés tindrà un màxim de 5 minuts.
- Altres requeriments: Els curts deuran incloure el logotip del RIURAUFF EXPRESS, títol del
curtmetratge i crèdits finals. El logotip es pot descarregar de www.riuraufilmfestival.com
- L'organització farà una selecció dels curts exprés per a la seua projecció en el Gran Riurau de
Jesús Pobre
6. Selecció.
- Els curtmetratges seleccionats per a la seua projecció s'anunciaran en la web del festival
www.riuraufilmfestival.com abans del 6 de Juliol de 2021 per a totes les categories.
- Valorarà així mateix la utilització de la fragmentació, multiperspectiva i el bon maneig de la
el·lipsis i la metàfora en els curtmetratges; característiques inherents a la nostra Escola de Cinema
Riurau i al nostre festival.
7. Premis.
- Els curtmetratges participants optaran als següents premis per categoria:
Millor Curtmetratge de Ficció: Premi Vila de Xàbia dotat amb 700€, diploma i estatueta.*
Millor Direcció: Premi Ciutat de Dénia dotat amb 700€, diploma i *estatueta. *
Millor Film de Dansa: Premi dotat amb de 400€ , diploma i estatueta.*
Millor Curtmetratge LGTBIQ+: Premi EATIM de Jesús Pobre de 400€, diploma i estatueta.*
Millor Curtmetratge de Ficció en Valencià - Català: Premi dotat amb 400€, diploma i
estatueta.*
Millor Curtmetratge Ficció Social: Premi dotat en 400€, diploma i estatueta. *
Millor Curtmetratge “Medi Ambient i la Mar" Premi dotat amb 300€, diploma i *estatueta.*
Este premi pretén també motivar la participació de la població local.
Millor Curtmetratge RRFF EXPRESS: Premio dotat en 300€ i diploma.

Curtmetratge RRFF EXPRESS Premi Baleària, elegit pel públic, dotat en DOS PASSATGES
de barco de la Companyia Baleària i diploma.
Millor Intèrpret: Diploma.
Millor Fotografia: Diploma.
Millor Direcció d'Art: Diploma.
Millor Guió: Diploma.
Millor Muntatge: Diploma.
Millor So: Diploma
- Els premis en metàl·lic senyalats en asterisc * s'incrementaran fins a un màxim de 200€ només
en cas que el director, productor o intèrpret principal en representació de la pel·lícula acudisca
personalment el dia de l'entrega de premis i acredite residir a més de 100 km.
- Els premis no són excloents, per lo que un curtmetratge podrà rebre més d'un premi.
- L'Organització farà aplegar els diplomes i els llorers corresponents als guanyadors. L'obtenció
d'un premi obliga a publicar el llorer del RRFF en els crèdits del curtmetratge.
- IMPORTANT: No s'enviarà cap estatueta. Les estatuetes només s'entregaran en mà als
guanyadors o al seu representant acreditat el dia de la cerimònia de premis.
8. El Jurat del RRFF.
RRFF nomena diferents jurats per a diferents seccions a concurs.
- El Jurat per a les seccions Ficció, Ficció en Valencià/Catalá i Ficció Social estarà format per un
mínim de tres especialistes de l'entorn cinematogràfic.
- Per a la secció de Film de Dansa, el jurat ho conformaran membres del RRFF i especialistes en Film
de Dansa del Centre Coreogràfic de Dénia.
- Per a la secció RIURAUFF EXPRESS, el jurat ho formen membres de l'Associació Escola de Cinema
Riurau.
- Per a la Secció “Medi Ambient i la Mar” el jurat ho conformaran membres del RRFF i especialistes
de la Fundació Oceanogràfic.
- La decisió del jurat serà inapel·lable.
- El jurat es reserva la facultat de declarar un premi desert.
- La direcció del RRFF donarà a conèixer la identitat del jurat en el moment que estime convenient
i abans del començ del festival, donant-li difusió en els mitjans de comunicació, rets i web pròpia.
9. Drets i participació de menors:
- Drets: El participant es farà plenament responsable d'ostentar tots els drets relatius al
curtmetratge. El Festival no es fa responsable de la falta de drets en que puguen incórrer en els
curtmetratges.
- Menors: Qualsevol participant menor de 18 anys deu estar representat per algun dels seus
progenitors o en el seu cas, el tutor, qui deurà descarregar, complimentar i enviar al festival la
Fitxa d'Autorització de Menors que figura en https://riuraufilmfestival.com/bases-einscripcion-2021 i serà el responsable de la correcta presentació del curtmetratge i dels drets
d'imatge dels menors participants.
10. Acceptació de les bases i Llei de protecció de senyes.
- La inscripció suposa la plena acceptació d'estes bases, aixina com les decisions de l'Organització,
comitè de selecció i jurats. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per
l'Organització del RRFF i serà inapel·lable.
- L'Organització es compromet i obliga a que les dades de caràcter personal pertanyents al fitxer de
dades dels participants seran tractats conforme a l'artícle12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
Per a més informació sobre RRFF visite: www.riuraufilmfestival.com
o envie un correu electrònic a través de la plataforma del RRFF en MOVIBETA
o email: comunicacion@riuraufilmfestival.com
Associació Escola de Cinema RIURAU

