
        

 

 

Bases del concurs de vídeo “València en clip” 

 

Aquestes bases tenen la finalitat de regular el concurs “València en clip” convocat per 

Fundació Scito (www.scitovisual.org). 

1. Participants 

Pot participar qualsevol persona, major de 18 anys, resident a Espanya i de qualsevol 

nacionalitat. Poden tant professionals com aficionats al cinema. També poden participar 

col·lectius i entitats.  

En cas de participar com a entitat o col·lectiu, haurà d’anomenar-se un representant 

major d’edat, que serà qui duga a terme tots els passos per participar en el concurs.  

Queden excloses de participar en aquest concurs totes aquelles persones implicades en 

la seua organització. 

2. Característiques dels vídeos 

Tema: Els vídeos han d’estar inspirats pels paisatges, habitants, llibres, personatges i 

llegendes de la ciutat de València i els seus voltants. 

S’admet qualsevol gènere audiovisual: relats en vídeo, cançó i musical, curtmetratatges, 

periodístic, documental, divulgació, educatiu, poesia, perfil d’un personatge rellevant...  

No s’accepten continguts promocionals o publicitaris. 

 

Duració: vídeos d’una durada mínima d’un minut i trenta segons i un màxim de 6 mi-

nuts. 

 

Els vídeos tindran el valencià/català normatiu, en qualsevol de les seues variants dialec-

tals, com a llengua vehicular. Si el vídeo es realitza en una altra llengua cooficial 

s’inclouran subtítols en valencià o castellà. 

 

Els vídeos presentats han de ser creació original dels autors, i no concórrer en cap altre 

premi. Poden haver sigut publicats en data anterior a la convocatòria del concurs.  

 

3. Presentació del vídeo 

Cada participant podrà enviar un sol vídeo. 

Per presentar un vídeo cal: 

1r: Gravar el vídeo i pujar-lo en qualsevol de les plataformes de vídeo en línia disponi-

bles, preferiblement en Youtube. També s’admeten vídeos publicats en Vimeo o Daily-

motion.  
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Assegura’t que el vídeo publicat tinga la configuració de visibilitat pública perquè to-

thom el puga veure.  

2n: Registrar-se en la web https://descriu.org/registre/, omplir el formulari amb les da-

des personals i aportar un telèfon de contacte. 

3r: Publicar una entrada en Descriu on es presente breument el vídeo i inxerir el vídeo 

pujat a partir de l’enllaç de Youtube. Els autors i autores hauran de seleccionar la cate-

goria “General” o “Videorrelats inspirats en llibres” al pujar la entrada.  

Les entrades hauran de tindre un titular, un cos de text de mínim de 150 paraules i utilit-

zar una imatge destacada per a la capçalera (s’adjunta en el moment d’enviar la presen-

tació). La imatge ha de ser pròpia, o lliure de drets, o en cas de tindre una autoria reco-

neguda anar acompanyada de la corresponent citació. Es poden descarregar del nostre 

banc d’imatges o de les webs https://pixabay.com/es/ i https://unsplash.com  

Les dimensions de la imatge seran com a mínim de 900 x 630 pp i com a màxim 1200 x 

630 pp, ha de ser en horitzontal i tenir bona qualitat.  

També convidem a compartir els relats a les xarxes socials amb el hashtag:  #València-

enclip per aconseguir una major visibilitat i valoració per part del jurat.  

Per qualsevol dubte, consulta o incidència es pot contactar a oficina@descriu.org.  

 

4. Terminis: 

El termini de presentació per pujar les entrades a la web és entre el 20 de maig de 

2021 i el 20 de juny de 2021. 

La Fundació Scito es reserva el dret d’ampliació del termini si el considera oportú. 

El dia 5 de juliol de 2021 es publicarà en la pàgina web www.scitovisual.org i a tra-

vés de les nostres xarxes els guanyadors del concurs.  

 

5. Jurat i criteris de valoració 

El jurat està composat per: 

2 especialistes de la Fundació Scito 

1 representant de Caixa Popular 

El jurat farà la valoració final sobre els vídeos que hagen sigut presentats. L’acta es farà 

pública en Descriu.  

El jurat seleccionarà els vídeos guanyadors segons els criteris d’avaluació que estime 

oportuns. Es tindran en compte especialment la qualitat tècnica i artística dels vídeos, la 

originalitat de la peça i el seu interès social.   

No esta permés presentar vídeos amb continguts racistes, violents, ofensius, degradants 

o discriminatoris. No s’admitiran a concurs vídeos amb imatges que per la seua duresa 

puguen ferir sensibilitats.  

https://descriu.org/registre/
https://pixabay.com/es/
https://unsplash.com/
mailto:oficina@descriu.org
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6. Premis  

• 3 Premis del jurat dotats amb 500€ cadascún. 

 

Una vegada anunciat el guanyador o guanyadora, se li demanarà les dades bancàries 

per fer efectiva la transferència. El premi està subjecte a retencions. 

Els guanyadors i autors seleccionats, autoritzen expressament a Fundació Scito a uti-

litzar, amb finalitats publicitàries, el seu nom, imatge i contribució presentada.   

 

7. Promoció  

Fundació Scito es reserva el dret de destacar vídeos presentats en les diverses seccions 

de la revista segons criteris de qualitat sense ànim lucratiu. Així, també es reserva el 

dret de rebutjar-los si no compleixen uns criteris mínims de qualitat. 

8. Drets dels materials utilitzats  

Els vídeos no poden contindre obres subjectes a drets (per exemple, la música ha de ser 

lliure de drets o tindre llicencia Creative Commons). S’entén que els participants posse-

eixen els drets de les imatges, música i textos utilitzats en les peces. A més, els autors 

han obtingut de forma expressa i per escrit els permisos de les persones que apareixen 

en el vídeo per a utilitzar la seua imatge.  

Fundació Scito no es fa responsable de l’ús no autoritzat de música o imatges i/o de 

qualsevol elements protegits per propietat intel·lectual i/o industrial, així com de l’ús no 

consentit de imatges de persones, en els vídeos presentats.  

 

9. Protecció de dates caràcter personal 

Pot consultar-se la nostra política de privacitat i tractament de dades personals clicant 

ací. 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

 

10. Acceptació de les bases  

El fet de participar en el concurs implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquestes 

bases, que poden ser consultades en la web de Descriu www.descriu.org i en Scitovisu-

al.org  

 

 

Fundació Scito 

18 de maig de 2021  

https://descriu.org/politica-de-privacitat/
http://www.descriu.org/

