
 
 
 

 
 

 
 

RIURAU FILM FESTIVAL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES 

XI Edició 2022 
 
 

RESUM DE BASES ESPECIFIQUES Concurs RIURAU EXPRESS 
Per altres consideracions veure les bases generals de l'Riurau Film Festival 

 
 
RIURAU EXPRESS s'enquadra dins el riurau Film Festival, però té regles i característiques 

pròpies. 
- La realització dels curts d'esta secció tindrà lloc en Jesús Pobre (Alacant) el dissabte 20 i 

diumenge 21 d'agost del 2022.   
- La inscripció a la secció RIURAU EXPRESS és gratuïta i estarà oberta des de l'inici d'esta 

convocatòria fins al mateix dia dels rodatges a les 10h. 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 20 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 38 hores que inclouen el rodatge, 
muntatge i entrega per a través de WeTransfer a les 12h. de la nit 21 d'agost. 

- La duració del curtmetratge exprés tindrà un màxim de 5 minuts, títol i crèdits inclosos.  
- Altres requeriments: Els curts deuran incloure el logotip del RIURAU EXPRESS que figura en 

la web, títol del curtmetratge i crèdits finals. 
- L'organització farà una selecció dels curts exprés per a la seua projecció en el Gran Riurau 

de Jesús Pobre 
 
PREMIS: 

- Millor Curtmetratge RIURAU EXPRESS: Premio dotat en 300€ i diploma. 
- Premi del Públic Curtmetratge RIURAU EXPRESS Baleària, elegit pel públic, dotat amb DOS 

PASSATGES de barco de la companyia Baleària i diploma. 



 
JURAT: 
Per a la marató RIURAU EXPRESS, el jurat ho formen membres de l'Associació Escola de Cinema 
Riurau. 
 
 
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 la web i serà el responsable de la correcta 
presentació del curtmetratge i dels drets d'imatge dels menors participants.  
 

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'article 12 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 
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