VI CONCURS

BOOKTRAILER
MARTI SOROLLA

Alumnat Educació Secundària i 1r Batxillerat de la Comunitat Valenciana

BASES
1. ÀMBIT DEL CONCURS
El concurs està adreçat a l’alumnat que estiga cursant 1r a 4t d’ESO,(Educació Secundària) o 1r
batxillerat de tots el centres educatius de la Comunitat Valenciana, amb la possibilitat de
participar en Valencià, castellà, Anglès i Francès.
També s’estableixen dos categories: Centres Educatius externs a Grupo Sorolla i Centres interns
a Grupo Sorolla.
2. INSCRIPCIONS
Per realitzar la inscripció només caldrà omplir el formulari amb les dades demanades.
La data d‘inscripció ﬁnalitza el 30 de novembre. Cada centre Educatiu que participe podrà presentar dos
Booktrailer al Concurs.
L’organització del concurs es reserva el dret d’ampliar la data d’inscripcions i participació si el considera
necessari.

3. CONTINGUT DE LA PROPOSTA
El concurs “Booktrailer Martí Sorolla” naix amb l’objectiu de promoure la lectura entre els
adolescents amb les noves tecnologies i la creativitat.
El Concurs consistirà en la realització per part de l’alumnat d’un Booktrailer amb una durada
entre 2- 3 minuts, a partir de les lectures realitzades a les matèries de Llengua i Literatura
Valenciana, Castellà, Anglès o Francès.
El Booktrailer podrà tindre fotograﬁes realitzades per l’alumnat, seleccionades a la xarxa o
fragments esceniﬁcats, sempre respectant els drets d’autor i sota la llicència de creative
commons.
El Booktrailer presentat al concurs caldrà pujar-lo a Youtube en format mp4 compatible amb els
reproductors d’ús més freqüent (Windows Media, VLC, etc.).
A més s’ha d’enviar l’enllaç del mateix a aquesta adreça de correu (booktrailer@matisorolla.es).
Si hi ha qualsevol pregunta o dubte podeu resoldre-la amb un e-mail a la mateixa adreça.
4. FASE DEL CONCURS I DATES
S’estableixen dues fases del concurs:
•La fase general on tots els participants concursaran per passar a la fase de ﬁnalistes.
•La fase de ﬁnalistes on seran seleccionats pel jurat 12 Booktrailer d’on es triaran els guanyadors.
•Acte de lliurament de premis.
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Pel que fa a les dates, el termini de presentació dels Booktrailer serà des del 7 de gener de 2020
ﬁns les 23.59h. del 31 de gener del 2020.
La fase general ﬁnalitzarà el 15 de febrer de 2020 on es comunicarà a les xarxes socials els
ﬁnalistes.
La fase de ﬁnalistes serà des del 18 al 22 de febrer, dia que es comunicarà als ﬁnalistes via e-mail.
L’acte de lliurament de premis es realitzarà el divendres 6 de març 2020 on es comunicarà els
guanyadors del concurs. Caldrà conﬁrmar l’assistència prèviament.
5. PREMIS
L’organització del concurs estableix dos categories:
•Centres Externs a Grupo Sorolla (1r ESO a 1r Batx) en qualsevol de les llengües del concurs
1 Premi 120 euros
2n Premi 75
•Centres De Grupo Sorolla (1r ESO a 1r Batx) en qualsevol de les llengües del concurs
1 Premi 120 euros
2n Premi 75
6. JURAT DEL CONCURS
El Jurat del concurs estarà format per membres de la comunitat educativa, així com persones de
reconegut prestigi del món de les lletres i del món audiovisual.
7. LEGISLACIÓ
En relació amb els drets de propietat intel·lectual dels participants cedits a Martí Sorolla durant un
període de 5 anys, sense límit territorial o material, i amb la possibilitat de cessió a tercers de tot o
part de l'objecte de transferència de drets patrimonials, els drets de reproducció, edició suport
paper i Internet, ﬁxació, compilació, presentació i explotació en els treballs elaborats.
La participació al concurs de Booktrailer de Martí Sorolla implica l'acceptació de les condicions de
la convocatòria, es reﬂecteix en les presents Bases.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter Personal, els participants
consenten expressament el tractament de les dades per MARTI SOROLLA.COOP.V., amb domicili
al Carrer. Eslida, nº 3, 46026 València (CIF F-46171542), com a responsable del ﬁtxer inscrit en
l'AEPD, davant el qual podran exercitar els drets d'accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició.la
Direcció General podrà exercir els drets d'accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició que legalment
els assisteixen.
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