AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
CULTURA

BASES LEGALS DEL CONCURS DE VÍDEOS SANT JOAN 2017
L’Ajuntament de Ciutadella, en col·laboració amb IB3, convoca un concurs de creació de
muntatges audiovisuals destinats a la conscienciació sobre la necessitat de preservar les
festes de Sant Joan respecte a les seves tradicions i l'adopció d'actituds cíviques.
L’objectiu d’aquest concurs és la creació de muntatges audiovisuals amb l’objectiu de fer
arribar a la ciutadania un missatge de respecte, de col·laboració, d'implicació i de civisme
durant les festes de Sant Joan. Aquest missatge es difondrà a través de diversos canals, i
formarà part de la campanya de conscienciació que duu a terme l’Ajuntament de Ciutadella.
1. PARTICIPANTS
1.1. Poden participar en el concurs totes les persones físiques majors de 14 anys. S'hi pot
participar a títol individual, i també en grups de diferents persones.
1.2. Cada participant podrà presentar un màxim de tres muntatges audiovisuals.
1.3. Les obres presentades hauran de ser originals. En aquest sentit, els participants, en
acceptar les presents bases, declaren que l’obra és de la seva autoria i que els drets
d’explotació d'aquesta no han estat cedits ni promesos a cap empresa ni entitat. Els
participants es comprometen a no presentar obres sobre les quals no tenen drets
d’explotació.
1.4. La participació al concurs és gratuïta i implica l’acceptació d'aquestes bases.
1.5. Les persones participants assumeixen la responsabilitat davant qualsevol acció o
reclamació que pogués arribar al concurs per part de qualsevol persona física o jurídica que
consideri que té dret sobre l’obra com a titular legítim, de tota aquesta o només d'una part.
2. CARACTERÍSTIQUES DELS VÍDEOS PARTICIPANTS
2.1. El contingut del vídeo és lliure, sempre que compleixi l’objectiu de transmetre un
missatge directe o indirecte de respecte cap a les festes de Sant Joan i la promoció d’actituds
cíviques durant la celebració d'aquestes.
2.2. Es poden utilitzar totes les tècniques que es desitgin: acció amb guió, muntatge
audiovisual, animació, recreacions d’escenes i de qualsevol que permeti al participant
transmetre el missatge desitjat.
2.3. Els participants al concurs hauran de presentar un vídeo d’una duració compresa entre
60 i 180 segons.
2.4. Les obres s'han de presentar en qualsevol format de vídeo que en permeti la reproducció
fàcil (es presenta un annex adjunt de la relació dels requisits tècnics).
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2.5. Podran ser realitzats amb qualsevol càmera de vídeo, videocàmera, rèflex, càmera
professional, dispositiu mòbil o algun altre sistema d’enregistrament. La tècnica utilitzada
serà lliure, sempre que el vídeo es pugui reproduir amb facilitat.
2.6. L’obra presentada haurà d’incloure en algun moment un eslògan o lema relacionat amb
l’objectiu del concurs (punt 2.1.).
2.7. Al principi i al final del vídeo s’hauran de deixar 5 segons en negre. Després del negre
del principi, i durant un espai de 3 segons, s’hi ha d’incloure el títol del vídeo (no l’autor o els
autors).
2.8. No està permès utilitzar continguts ni materials sotmesos a drets de propietat
intel·lectual sense haver-ne obtingut prèviament l’autorització expressa dels propietaris. Els
promotors del concurs no assumeixen la responsabilitat que se'n derivi en cas d’un ús no
autoritzat de materials sotmesos a copyright.
2.9. En cas d’incloure banda sonora, aquesta també ha d'estar lliure de drets o ha d'estar
autoritzada per qui en sigui propietari dels drets per a la seva utilització.
3. INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Les persones que participin en el concurs poden fer arribar les seves obres a través dels
mitjans següents:
1. Lliurament presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Ciutadella. Els
participants hauran d’omplir una instància oficial especificant que fan entrega de l’obra
participant al concurs. Juntament amb la instància, s’entregaran dos sobres (A i B).
El sobre A ha d’incloure a l'interior el títol de l’obra i les dades de l’autor o dels autors (nom,
direcció, DNI i telèfon de contacte). A la part de fora del sobre s’hi ha d’escriure ÚNICAMENT
el nom de l’obra.
El sobre B ha d’incloure el vídeo en format memòria USB o CD. Ni el vídeo ni el sobre han
d’incloure a l'interior cap dada sobre l’autor o els autors. A la part de fora del sobre s’hi ha
d’escriure ÚNICAMENT el nom de l’obra.
2. Correu certificat. Es pot enviar l’obra participant a través de correu postal certificat a
l’adreça: Ajuntament de Ciutadella, Regidoria de Festes, plaça des Born 15, 07760 Ciutadella
de Menorca. El paquet ha de dur per títol Concurs de vídeos Sant Joan 2017, i a l'interior s’hi
han d’adjuntar dos sobres (A i B).
El sobre A ha d’incloure a l'interior el títol de l’obra i les dades de l’autor o dels autors (nom,
direcció, DNI i telèfon de contacte). A la part de fora del sobre s’hi ha d’escriure ÚNICAMENT
el nom de l’obra.
El sobre B ha d’incloure el vídeo en format memòria USB o CD. Ni el vídeo ni el sobre han
d’incloure a l'interior cap dada sobre l’autor o els autors. A la part de fora del sobre s'hi s’ha
d’escriure ÚNICAMENT el nom de l’obra.
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3. WeTransfer. Les obres es podran enviar a través del servei gratuït de transferència en línia
d’arxius WeTransfer (www.wetransfer.com) al correu electrònic stjoanciutadella@gmail.com.
A l’assumpte del correu electrònic s'hi ha de posar el títol Concurs de vídeos Sant Joan 2017.
En el mateix enviament s’hi han d'adjuntar dos arxius. El primer, el vídeo que participa al
concurs, que serà identificat com a nom d’arxiu amb el nom del títol del vídeo. El segon arxiu
ha de ser un document PDF que consti de dues pàgines; a la primera s'hi ha de posar el nom
del vídeo; i a la segona pàgina hi han de figurar les dades personals de l’autor o dels autors
del vídeo (nom i llinatges, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic).
El termini d'admissió d'obres finalitzarà a les 14 hores del dimecres 31 de maig de 2017.
4. JURAT I SELECCIÓ
El Jurat del concurs estarà presidit pel tinent d'alcalde de Cultura i Festes de l’Ajuntament de
Ciutadella, i estarà integrat pels membres següents:
-

Director de l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Ciutadella.
Responsable del Pla de conscienciació de les festes de Sant Joan.
Delegat d'IB3 a Menorca.
Representant de la Junta de Caixers.

La tria de l’obra guanyadora es realitzarà atenent els criteris de qualitat tècnica, artística,
l'originalitat del missatge de conscienciació i el potencial per fer-se viral.
El concurs podrà ser declarat desert a criteri del Jurat, atenent la qualitat de les obres
presentades i la coherència amb l’objectiu del concurs.
5. PREMI
L’obra designada guanyadora obtindrà un premi de 1.000 euros, i es difondrà pels canals
institucionals de l’Ajuntament de Ciutadella, els propis de les festes de Sant Joan i tots
aquells que es considerin adients per complir els objectius de conscienciació.
L’obra guanyadora serà emesa també a través d’IB3, que es reserva el dret d’emetre l’obra
íntegrament o bé d'emetre'n una versió reduïda. En aquest segon cas, la versió reduïda de
l’obra guanyadora (d’una duració aproximada de 30 segons) serà produïda per l’autor o pels
autors del vídeo premiat.
Els premis en metàl·lic estan subjectes a la corresponent retenció de l’impost sobre la renda
de les persones físiques (IRPF).
6. UTILITZACIÓ DEL VÍDEO I CESSIÓ DE DRETS
El vídeo serà utilitzat per l’Ajuntament de Ciutadella com a part de la campanya de
conscienciació sobre les festes de Sant Joan. Una vegada l’obra guanyadora hagi estat
designada, l’organització podrà editar el vídeo per afegir, al final d'aquest, els crèdits de les
entitats organitzadores i col·laboradores.
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Els participants cedeixen expressament als organitzadors del concurs el permís per a utilitzar,
reproduir, comunicar públicament i distribuir els continguts aportats. Igualment, els
participants autoritzen els organitzadors a divulgar el seu nom.
L’Ajuntament de Ciutadella es reserva la possibilitat d’organitzar algun acte públic (exposició,
mostra, divulgació a les xarxes socials) amb tots els vídeos participants al concurs que
consideri de qualitat suficient i ajustats als criteris del concurs. En cas de voler executar
aquesta actuació, l’Ajuntament de Ciutadella la comunicarà als autors dels vídeos, els quals,
amb la seva participació al concurs, ja accepten aquest fet.
Els participants hauran de respondre davant els organitzadors, o davant de tercers, de
qualsevol dany o perjudici que puguin causar com a conseqüència de la no-autoria i/o nooriginalitat de les obres presentades a concurs; i eximiran els organitzadors de tota la
responsabilitat que es pugui derivar de la infracció dels drets d’imatge, propietat intel·lectual
o industrial relatius als continguts aportats pels participants en qüestió.
7. ANNEX DE REQUISITS TÈCNICS
7.1. MATERIALS SD (RESOLUCIÓ 720X576 16/9 D'ANAMORFOSI)
Arxius AVI
1. Han de ser de 25 imatges per segon.
2. Còdecs DV, DVCPRO, DVCPRO50, MJPEG.
3. L’àudio pot estar entrellaçat dins del fitxer mateix AVI (interleaved) o bé amb
fitxers WAV separats (1 fitxer WAV estèreo, 2 fitxers WAV mono o 2 fitxers WAV
estèreo).
4. Si l’àudio està en un fitxer WAV estèreo a part, aquest ha de tenir el mateix nom
que el fitxer AVI, però amb l’extensió WAV. Si l’àudio està en dos fitxers WAV mono o
dos WAV estèro separats, els fitxers han de tenir el mateix nom que el fitxer AVI amb
les extensions .a1.wav i .a2.wav.
Arxius QuickTime MOV
1. Actualment es permeten fitxers Quicktime amb còdecs Apple DVCPRO, Apple DV,
Avid DV25 411, Avid DV25 420 i Avid DV50.
2. També es permeten fitxers Quicktime Reference amb els còdecs descrits
anteriorment.
3. És important que tots els fotogrames tenguin el mateix còdec, és a dir, tots DV25
411, DV25 420 o DV50.
4. L’àudio ha de ser PCM amb una freqüència com a màxim de 48 KHz i codificat a 16
bits. Han de tenir una pista estèreo o dues pistes mono.
Arxius MPEG i VOB no encriptat
1. Es toleren formats MPEG1 i MPEG2 de 25 imatges per segon. En cas de fitxers VOB,
només es transcodifica el primer flux de dades d’àudio.
Arxius Windows Media
1. Es toleren arxius codificats amb Windows Media 7, 8 i 9. Han de ser 25 imatges per
segon.
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MATERIALS HD (RESOLUCIÓ 1920X1080i)
Emissió des de HyperDeck:
Resolució 1920x1080i, còdecs: QuickTime sense compressió, QuickTime ProRes 422 HQ,
QuickTime ProRes 422, QuickTime ProRes 422 LT, QuickTime ProRes 422 Proxy, QuickTime
DNxHD y DNxHD MXF.
Emissió des de Servidor XMIO:
Resolució 1920x1080i. Vídeo AVI: DVCPROHD 1080i (1920x1080) 25fps 100Mbps, àudio
WAV: PCM 48KHz, 16bits, 2 canals, 1536kbps.
Ciutadella de Menorca, abril de 2017
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