Bases del 2n Concurs BiblioTràilers

La Biblioteca Sant Bartomeu convoca el 2n Concurs de BiblioTràilers adreçat a joves de l’Institut d’Alpicat, amb l’objectiu de
dinamitzar i promoure la lectura, la cultura i la biblioteca.
Els participants hauran de crear un video curt presentant visualment l’atmosfera d’un llibre, sense mostrar-ne la trama completa ni
el desenllaç, de manera que suggereixi i generi interès del lector per llegir aquell llibre.
1. Destinataris
Poden participar en el concurs els joves que cursin els estudis a l’Institut d’Alpicat.
Per participar cal:







Formar un equip integrat per un mínim de 4 persones i un màxim de 5.
Cada equip pot presentar únicament un tràiler al concurs.
El llibre en què es basarà el tràiler es triarà a l’hora de formalitzar la inscripció d’una selecció prèvia feta per la biblioteca.
El tràiler ha de tenir una durada màxima de 4 minuts.
El tràiler ha de ser inèdit i no es pot haver presentat a cap altre concurs.
El tràiler no pot incloure contingut subjecte a drets d’autor.

2. Premis
Hi haurà dues categories amb dos premis cadascuna d’elles.



Categoria A: 1r ESO
Categoria B: 2n ESO

El jurat votarà els 4 premis de les categories A i B el dia 11 d’abril.
S’estableix també un premi al tràiler més votat a les xarxes socials. Les votacions es podran realitzar a través del canal de Youtube
de la biblioteca del 25 de març al 7 d’abril.
Els premis consistiran en un diploma acreditatiu i una entrada de cinema amb crispetes i beguda incloses per a cadascun dels
membres dels equips guanyadors.
3. Forma de participació




Inscriure’s com a equip a la biblioteca abans del 5 de desembre.
Presentar signat pels pares el full que autoritza a penjar el vídeo a les xarxes socials indicant l’autoria.
Lliurar a la biblioteca el tràiler en un llapis de memòria. Es fixa com a termini de presentació de treballs el 15 de març.

Quedaran fora de concurs els videos que no compleixin els requisits de les bases i els presentats fora de termini.
4. Jurat
El Jurat estarà format per la Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alpicat, representants de l’Institut d’Alpicat, representants
d’Alpicat Ràdio i representants de la Biblioteca Sant Bartomeu.
5. Lliurament de premis i comunicació dels guanyadors
Els premis seran lliurats el dimarts 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, a les 17:30h a la plaça de la Biblioteca.
L’institut comunicarà als seus alumnes quins han estat els tràilers premiats.

