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Vídeofilms d'excursions, reportatges i documentals.
No hi podran participar realitzacions que hagin estat premiades
en el Certamen Estatal de Cinema No Professional-Selectiu
UNICA.

Els autors han d'omplir la butlleta d'inscripció i trametre-la,
juntament amb l'obra, a la SecciódeCinema iVídeo delCEC.
Data límit: 8 degener de 2021.

A la Sala d'Actes del Centre Excursionista de Catalunya,
d'acord amb el programa que es confeccionarà.

Estarà format per 3, 5 o 7 persones.

S'atorgaran medalles primeres, segones, terceres i d'estímul
a tants vídeofilms comse'n considerin mereixedors.

S'atorgarà almillor vídeofilm de viatges.

S'atorgarà a l'obra que millor mostri o enalteixi els valors de la
muntanya, especialment en l'aspecte excursionista, però
també en els de la natura, sociologia, ecologia, etc.

S'atorgarà al cineasta que es considerimereixedor.

Es farà públic el mateix dia del lliurament de premis, i també es
comunicaràa cadascun dels participants per correu electrònic

Octubre, 2020.

Nota: Els vídeofilms premiats quedaran en propietat de la Secció de Cinema i Vídeo del CEC. Ells
altres vídeofilmsnopremiats podran ser recollits pels seusautors en la sessió del veredicte.

Vídeofilms en discos DVD, BD i en memòria USB (pen
drive), d'una durada màxima de 30 min. Cada obra es
presentarà en disc o memòria independent. No s'admetran
realitzacions anteriors a l'any 2017 ni més de dues per autor.

Realitzat l'any:

Pantalla 4/3

Pantalla 16/9

Duració: minuts

Autor:

Adreça:

Districte postal:

Població:

Telèfon:

e-mail:

63 Certamen de vídeofilms amateurs

d'excursions, reportatges

i documentals 2021

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Títol:

Enviar amb el vídeofilm a: CINEMA I VÍDEO del CENTRE

EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, carrer del Paradís nº
10, E-08002 Barcelona

CERTAMEN DE

VÍDEOFILMS AMATEURS

D'EXCURSIONS,

REPORTATGES

I DOCUMENTALS 2021

Els fotogrames de la portada són de �La pesca a l'Encanyissada , i de

�Una mirada a la Xina d'avui .

El fons d'aquesta pàgina és un fotograma de Pelvoux, de J. M. Parareda.

�, de Ramon Font

�, de Josep Rota


