PRAVILNIK NAGRADE CORTOMOMTAGNA - 2. izvedba
1. Nagrada CORTOMONTAGNA je sekcija projekta Leggimontagna, izrecno namenjena kratkim filmom na
temo:
Gore v živo: realizacija videopostka, ki naj izraža in pripoveduje, kako avtor doživlja in interagira z gorskim
okoljem z vidika, ki je njemu bolj raprezentativen.
Udeležba na natečaju je omejena na mlade do 30. leta.
Predvideni sta dve kategoriji udeležencev: mladi, ki so zaključili izobraževalni cikel, in mladi, ki se še
izobražujejo.
Videoposnetki naj trajajo največ 10 minut z izključitvijo naslovov.
Vsak udeleženec lahko predstavi največ 3 videoposnetke.
Jezik: po možnosti italijanski ali angleški, lahko pa se uporablja tudi kak drug jezik pod pogojem, da
spremlja videoposnetek kratek povzetek v italijanščini ali angleščini.
Vsak videoposnetek naj vsebuje naslov in sliko na naslovni strani, ki predstavita vsebino.
Lahko se predstavijo videoposnetki, realizirani od leta 2010 do danes.
Pri snemanju je dovoljena uporaba kateregakoli sredstva, vkjučno mobilnega telefona.
2. Rok za udeležbo na natečaju je 30. juniji 2016. Izdelke z vpisno polo (opremljeno z dovljenjem staršev za
mladoletne udeležence) je treba poslati tajništvu nagrade (Elena Puntil - Francesca Vriz, Ufficio Cultura
della Comunità Montana della Carnia, Via Carnia Libera 1944 n. 29, 33028 Tolmezzo, tel. 0433/487740 487735, e-mail info@leggimontagna.it).
Izdelke je mogoče poslati preko spleta (Vimeo), ftp, ali pa s katerimkoli drugim sredstvom.
Na zahtevo bo organizacija poskrbela za zasebno širokopasovno območje ftp, kjer se bodo lahko shranili
poslani videoposnetki.
Vpisne pole in dovolilnice so na razpolago na tajništvu in na spletni strani (www-leggimontagna.it).
Izplonjene in podpisane vpisne pole in dovolilnice se lahko pošljejo po elektronski ali priporočeni pošti. Za
elektronsko pošto velja datum sprejetja na spletu, za priporočeno pošto datum poštnega žiga.
3. Člani režije so izbrani med ljubitelji videoproduktov, likovne umetnosti, alpinizma in gor.
Na sodbe in lestvice, ki jih bo določila žirija, niso mogoči prizivi.
4. Najboljši izdelki bodo nagrajeni z denarno nagrado 300 evrov, ki ji je treba odtrgati po zakonu predvideno
obdavčitev.
Žirija se lahko odloči za posebna priznanja (brez denarne nagrade) oziroma lahko sklene, da ne bo dodelila
nagrad.
5. ASCA, kot izključni nosilec iniciative, nosi vse odgovornosti pri izpeljavi nagrade. Je pristojna za obravnavo
primerov, ki niso predvideni v pravilniku, in lahko z ustrezno motivacijo derogira določilom istega pravilnika.
6. Nagrajevalna prireditev je predvidena v jeseni 2016. Kraj, datum in način nagrajevanja bodo objavljeni na
spletu (www-leggimontagna.it) in seveda pravočasno sporočeni udeležencem.
Videoposnetki bodo lahko predvajani v teku nagrajevalne prireditve.
Nagrade bodo morali zmagovalci dvigniti osebno na prireditvi, razen če ne bo njihova odsotnost tehtno
opravičena in dokumentirana. V primeru odsotnosti se nagrada ne dodeli.
7. Poslani izdelki ne bodo vrnjeni, postali bodo del arhiva ASCA.

Videoposnetki, sprejeti na natačeju, bodo predvajani za občinstvo na zaključni prireditvi.
V kulturne in nedobičkonosne namene bodo lahko predvjani tudi na drugih prireditvah, povezanih z
nagrado, kot tudi na prireditvah v organizaciji ustanov, s katerimi Cortomontagna sodeluje.
Videoposnetke bodo lahko uporabljaji tudi zunanji subjekti, in sicer samo v primeru izrecnega dovoljenja
avtorja/avtorjev tako, kot je predvideno v vpisni poli.
Dejtstvo, da avtor/avtorji ne dajo ustreznega dovoljenja, ni ovira za sodelovanje na nagradi.
8. Glede uporabe osebnih podatkov veljajo določila zakonskega odloka štev. 196 iz leta 2003 z naknadnimi
spremembami in dopolnitvami.

