«SUPERHEROIS
DEL PLANETA»
Més informació:
https://www.gobmenorca.com/consorcimestral-gob

FINAL
La participació en aquest concurs implica l'acceptació
de totes les seves bases.
En conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades Personals, els participants, a
través de l'enviament de les seves obres, donen el seu
consentiment pel tractament de les dades personals
facilitades al Consorci Mestral-GOB relacionats amb
els tràmits i gestions del concurs. Els participants
seran els únics responsables de qualsevol reclamació
per drets d'imatge que poguessis realitzar les
persones que apareixen en els videos.
Tots els treballs presentats passaran a ser propietat
del Consorci Mestral-GOB que els podrà utilitzar per
la seva difusió en la seva pàgina web o facebook.

HO ORGANITZA

HI COL·LABORA

Concurs de vídeo
familiar sobre la
gestió dels residus
domèstics
30 DE SETEMBRE
I 1 D'OCTUBRE

El Consorci Mestral-GOB, convoca un concurs de
vídeos amateur per tal d'identificar i visibilitzar bones
pràctiques en la gestió dels residus domèstics de les
llars menorquines titulat: «Superherois del planeta»,
que es regirà per les bases següents:

OBJECTE
El concurs consistirà en la realització d'un vídeo
domèstic en el qual es donin a conèixer bones
pràctiques dins l'àmbit familiar en la gestió dels
residus de les llars menorquines. Bons hàbits que
fomentin la reducció de residus, la reutilització o el
separar per reciclar. Aquests han de ser reals, la
família els ha d'estar portant a terme. Els vídeos
hauran d'estar ideats i realitzats pels fillets amb
l'ajuda de la seva família (fillets entre 6 i 12 anys que
estiguin en un centre educatiu de primària).
L'objectiu del concurs és donar visibilitat a aquelles
famílies que estan portant a terme aquestes bones
pràctiques i reconèixer la seva labor ciutadana.

TEMA
Els vídeos han de donar a conèixer els bons hàbits en
la gestió dels residus dels participants i/o de les
seves famílies. Es consideren bons hàbits en la gestió
dels residus els que mostrin experiències pràctiques
en la reducció, reutilització i separació de residus pel
seu reciclatge o d'altres experiències quotidianes de
la família en quan a la correcta gestió dels residus.

PARTICIPANTS
Podran participar en el concurs els alumnes de primer
a sisè de primària, amb l'ajuda de la seva família. En
el cas d'aparèixer en el vídeo els fillets participants
han de ser els protagonistes.

CARACTERÍSTIQUES

DESENVOLUPAMENT

A més d'ajustar-se a la temàtica descrita
anteriorment, els vídeos hauran de seguir els
requisits següents:
*Ser una obra original i inèdita.
*Ha de ser una gravació amb vídeo (càmera, mòbil,
etc), en cap cas un muntatge amb fotografies.
*En el cas que s'incloguin diàlegs o una narració de
veu amb off, s'hauran de poder entendre.
*Ha de tenir una duració mínima de 30 segons i
màxima de 3 minuts.
*En cas d'incloure banda sonora, aquesta ha d'estar
lliure de drets per a la seva utilització (s'ha d'utilitzar
música «lliure» o creada específicament pel vídeo).
*No pot superar els 25 MB de capacitat.
*El nom de l'arxiu ha de ser el del participant del
concurs (nom i primer llinatge).
*Es rebutjaran totes les creacions que continguin
escenes violentes, sexistes, racistes o que vulnerin
els drets fonamentals de les persones.

La recepció de vídeos es farà fins els 12 de novembre
a les 21.00 hores. Els vídeos que arribin en
posterioritat a aquest termini seran exclosos
automàticament.
Els vídeos s'hauran d'enviar per correu electrònic a
l'adreça mbau@gobmenorca.com indicant com
assumpte «CONCURS SUPERHEROIS DEL PLANETA»
Els participants rebran un correu electrònic per a
confirmar la correcta recepció dels vídeos.
En el correu també s'ha d'especificar el nom de la
persona participant (nom, primer i segon llinatge),
data de naixement, centre educatiu en el qual pertany
i correu electrònic i nombre telefònic de contacte.
El dia 23 de novembre es celebrarà una gala
d'entrega de premis dels vídeos premiats (1r, 2n i 3r
premi). En aquesta gala es visionaran els vídeos
premiats i s'entregaran els guardons i premis dels
millors vídeos.

JURAT
El jurat estarà format per membres del Consorci
Mestral-GOB. El jurat valorarà els treballs presentats
d'acord amb els criteris següents:
*Que la obra doni a conèixer bons hàbits en la gestió
de residus de la família.
*Que el missatge inciti la responsabilitat ciutadana
entorn a la gestió dels residus domèstics, sobretot pel
que fa a la reducció, reutilització i separació per a
poder reciclar.
*Que el missatge que transmeti sigui original i fora de
tòpics.
*Que el tema tractat, el contingut i els recursos
expressius i artístics utilitzats resultin creatius i
originals.
El jurat es reservarà el dret de no concedir tots els
premis, així com de declarar el concurs desert. La
resolució del jurat es comunicarà als guanyadors
durant la setmana del 20 al 23 de novembre i es farà
una convidada al públic en general per assistir a la
gala de visió dels vídeos guanyadors i entrega de
premis el 23 de novembre a les 19.30 hores a la sala
d'actes del Molí del Rei, Camí des Castell 53, Maó.

PREMIS
Es concediran un màxim de fins a tres premis de
caràcter personal i intransferible que consistiran
en:
Primer premi: Excursió familiar a cavall
Segon premi: Experiència d'escalada en
rocòdrom durant 2 mesos
Tercer premi: Un mes de classes de circ teatral

