6 i 7 d’octubre de 2018

BASES DEL CONCURS
La participació en el concurs “Benet Games Real Video Stories 2018” implica
l’acceptació i el compliment de les següents bases:
I. OBJECTE
Els Benet Games de Sant Fruitós de Bages organitza el concurs “Real Video
Stories”, que té com objecte la realització d’una gravació feta amb una mini
càmera mentre els participants practiquen algun esport de forma individual o
col·lectiva.
II. OBJECTIUS
El Festival de Mini Càmeres consisteix en una activitat paral·lela als Benet
Games, i té com a principals objectius ajudar a potenciar els valors de l'esport i
la natura que defineixen el festival, incentivant la pràctica esportiva, conèixer
l'entorn i altres esports.
III. CATEGORIES
a) Aigua
b) Aire
c) Extrem
d) Aventura
e) Familiar
IV. REQUISITS TÈCNICS DEL VÍDEO
a) La durada del vídeo ha de ser de mínim 20 segons i màxim 2 minuts
b) Temes relacionats amb la pràctica esportiva
c) Format (un dels següents): .mp4 / .mov / .mpeg / .avi
d) Resolució: 720P o 1080P
e) Grandària màxima de l’arxiu: 2GB

f) Format horitzontal panoràmic 16:9
g) Pot haver-hi música i/o veu “en off”
V. FUNCIONAMENT DE LA INSCRIPCIÓ
Per poder participar al concurs cal:
1) Entrar a la pàgina de Facebook “Real Video Stories”
2) Omplir el formulari
3) Carregar el vídeo a través de la plataforma Easy Promos
VI. ALTRES ESPECIFICACIONS
a) Quedaran exclosos:
a. Vídeos publicitaris
b. Vídeos mancats de tècnica suficient o qualitat artística
c. Vídeos on apareguin signes de violència, agressivitat, sexe,
drogues o puguin ser susceptibles de ferir la sensibilitat
d. Vídeos que puguin contenir imatges ofensives o que atemptin
contra els valors del concurs i del festival Benet Games
e. El jurat es reserva el dret d’avaluar el possible caràcter ofensiu
dels vídeos
f. Vídeos que no responguin al reglament del festival
b) Participació gratuïta
c) Totes les propostes de gravacions hauran de ser originals, inèdites i de
propietat exclusiva del concursant
d) El concursant serà el responsable d’obtenir les autoritzacions
necessàries de totes les persones que apareguin al vídeo. En cas
d’aparèixer menors d’edat, és necessari omplir el full d’autorització per
part dels pares o tutors legals. Totes aquestes autoritzacions permetran
als Benet Games la lliure explotació dels vídeos participants en totes les
plataformes de promoció del festival.
VII. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES GRAVACIONS
El termini de presentació de les gravacions començarà el dia 25 de maig i
finalitzarà el dia 28 de setembre a les 23:59 hores.
Les gravacions enviades fora d’aquest termini quedaran excloses, sota
valoració del jurat tècnic designat per l’organització.
VIII. PREMIS
a) Hi haurà un premi per al primer, segon i tercer classificat de cada
categoria
b) El premi pot quedar desert en el cas que cap dels vídeos presentats
compleixi amb els objectius i/o requisits

c) Els premis s’entregaran a l’acte institucional que tindrà lloc el dissabte
dia 6 d’octubre de 2018 a partir de les 19:30h al Cobert de la Màquina
de Batre de Sant Fruitós de Bages coincidint amb la celebració dels
Benet Games.
d) Els guanyadors rebran com a premi 1000€ en metàl·lic repartits en les
cinc categories.
e) El segon i tercer premi consistiran en experiències o material.
IX. SELECCIÓ DEL GUANYADOR
A partir del concurs Easy Promos del Facebook “Real Video Stories”
s’escolliran els 20 vídeos més votats. Un jurat integrat per la organització pot
escollir algun vídeo que no sigui dels més votats tenint en compte a) la qualitat
tècnica de la gravació i b) per ser d’una categoria amb pocs participants.
Posteriorment, el jurat escollirà els 3 millors vídeos de cada una de les
categories. Els criteris principals que es tindran en compte per fer aquesta
selecció seran la originalitat de les imatges, la qualitat tècnica i artística i
l’esport practicat. També que el vídeo s’ajusti als objectius i especificitats
establertes pel concurs.
Finalment, amb el vot popular fet insitu als Benet Games i el concurs de
Facebook, s’escollirà el guanyador de cada categoria.
Els participants, en cas de resultar guanyadors, autoritzen als Benet Games a
publicar el seu nom i vídeo en qualsevol comunicació vinculada al concurs. Per
tant les gravacions passen a ser co-propietat del concursant i dels Benet
Games
X. PROJECCIÓ DELS VÍDEOS
La projecció dels vídeos finalistes i dels guanyadors es farà el dissabte 6
d’octubre en l’acte institucional que tindrà lloc al Cobert de la Màquina de
Batre de Sant Fruitós de Bages a partir de les 19:30h.
Posteriorment, l’organització es reserva el dret d’utilitzar els vídeos per a la
promoció i comunicació del concurs i del festival Benet Games en qualsevol
dels canals disponibles.
XII. JURAT
Hi haurà un jurat designat per la organització que serà l’encarregat de valorar
els vídeos i decidir quins són els finalistes i quins els guanyadors, tenint en
compte també les votacions fetes a través del concurs Easy Promos del
Facebook “Real Video Stories”.
XII. DRETS SOBRE ELS VÍDEOS
a) Dels participants: tots els vídeos que participen al concurs “Benet
Games Real Video Stories” podran ser publicats en la plataforma

audiovisual www.outdoortime.tv i a la web www.benetgames.cat així
com en d’altres canals de comunicació i xarxes socials vinculats al
festival Benet Games que serveixen de promoció.
b) Dels guanyadors: els guanyadors cedeixen els drets d’explotació sobre
el vídeo presentat a la organització dels Benet Games. Per tant, també
cedeix els drets de reproducció, transformació, distribució, doblatge i
comunicació pública.
XIII. PUBLICITAT I DADES PERSONALS
Per tal de garantir el compliment de la normativa de protecció de dades de
caràcter personal, s’informa que les dades facilitades pels participants seran
incorporades a un fitxer i seran objecte de tractament per part de la
organització, amb l’objectiu de gestionar i administrar el concurs. També
s’utilitzaran per mantenir informats els participants d’aspectes relacionats amb
el concurs. Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud a info@benetgames.cat.
XIV. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la interpretació d’aquest reglament,
el participant es pot posar en contacte amb la organització del concurs a través
del correu electrònic info@benetgames.cat.

