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Eu li e aceito as regras do concurso 
 

 

REGULAMENTO 

– A participação no concurso é aberta a todos. 

– Os trabalhos devem ser realizados com, pelo menos, 50% de conteúdo em Timelapse. 

– A duração não pode exceder os 10 minutos. 

– Os trabalhos devem ser enviados à muestratimelapses@socumo.es  através deste formulário 

– Se os trabalhos contêm frases ou diálogos, terão de ser em Espanhol ou serem legendados em Espanhol. 

– Cada autor poderá inscrever apenas um trabalho. 

– Todos os trabalhos deverão ser apresentados antes do 31 de Maio de 2017. 

– Um Jurado composto por membros da associação irá seleccionar 6 trabalhos para projectar, dentro dos quais serão escolhidos os 6 finalistas que concorrerão
aos prêmios.

–  Será executada uma montagem promocional da Mostra com alguns segundos de cada uma das obras selecionadas. A associação poderá repetir a projecção 
do festival em outras ocasiões. 

– Para projecção, os videos deverão ser enviados em qualidade HD (preferencialmente 1920×1080, 25fps) e som estéreo. 

– Os trabalhos serão premiados da seguinte forma: 

– Todos os trabalhos selecionados serão agraciados com um jantar para duas pessoas no mesmo dia da projecção, que será a (Dia e local) 

– Os 6 finalistas disfrutaram de Fim de semana com pequeno almoço incluído para duas pessoas, num dos melhores hotéis rurais do Parque Natural do Alto 
Tajo (Molina de Aragón – GUADALAJARA – ESPANHA) no fim de semana da projecção. 

– Primeiro prémio: troféu  e prêmio especial oferecido por nossos patrocinadores. 

– Segundo prémio: troféu e  prêmio especial oferecido por nossos patrocinadores . 

– Terceiro prémio:, troféu e prêmio especial oferecido por nossos patrocinadores . 

– Se um dos finalistas não puder comparecer, pode nomear alguém em seu nome, mas não é possível trocar datas de alojamento. 

– Os concorrentes são responsáveis de que os trabalhos apresentados não sejam sujeitos a nenhuma reivindicação legal. 

– A organização reserva-se o direito de modificar qualquer um destes termos, se as circunstâncias o requerem; qualquer modificação nestas normas será 
devidamente publicada. 

– A participação neste concurso implica a aceitação dos termos acima. 
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