
III Concurs  

BalldeBastons.REC 
Mostra’ns què és el ball de bastons per a tu! 

Comparteix amb el món la teva mirada! 
   

Organitza:     Col·laboren: 

Termini 9 de Novembre 

*Llegir les bases del concurs 

Més informació a: 

www.balldebastons.cat  

http://www.balldebastons.cat/


El Concurs “BalldeBastons.REC“, és un concurs d’edició de vídeos organitzat per la Federació 

Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya que té com a objectiu el foment i la difusió del 

Ball de Bastons mitjançant les noves tecnologies i la creativitat de la societat que ens envolta. 

Tradició i innovació s’uneixen per vestir de gala aquest concurs que només estableix una norma 

molt bàsica: la temàtica! Els vídeos que es presentin al concurs han de tenir com a base temàtica 

el Ball de Bastons, si bé no es requereix cap element explícit d’aquesta dansa sinó que el vídeo 

en tracti d’ella. 

Totes esteu convidades a participar i hom pot presentar el seu vídeo o vídeos al concurs, sempre 

que satisfacin les següents bases:  

1. L’objectiu d’aquest concurs és la divulgació i difusió del Ball de Bastons a través de la vista. 

En concret, mitjançant l’edició de vídeos. 

2. La participació pot ser individual o col·lectiva i es pot presentar més d’una obra per persona 

o col·lectiu.  

3. Els vídeos presentats al concurs hauran de ser originals i inèdits, i no podran haver estat 

presentats difosos prèviament a través de cap mitjà o canal ni presentat a cap festival o 

certamen, ni a edicions anteriors d’aquest concurs. 

La/El participant o col·lectiu participant que presenti el vídeo al concurs serà l’única o únic 

responsable dels seus continguts i garantirà que compleix tots els requisits legals i, en 

particular: 

✓ Que no conté obres que estiguin subjectes a drets (per exemple, la música ha d’estar 

lliure de drets o autoritzada sota llicència Creative Commons; no es poden reproduir 

obres pictòriques o audiovisuals l’ús de les quals requereixi la prèvia autorització 

dels seus titular o d’entitats de gestió, etc.). 

✓ Que s’han obtingut de manera expressa i per escrit els permisos de les persones que 

apareixen al vídeo per utilitzar la seva imatge en una publicació en algun d’aquests 

entorns: publicació del vídeo a YouTube, publicació del vídeo a la web de la 

Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya [www.balldebastons.cat], publicació 

del vídeo o parts d’aquest en actes i/o exposicions de la Coordinadora de Ball de 

Bastons de Catalunya o de sòcies d’aquesta i publicació del vídeo o parts d’aquest a 

les diferents xarxes socials [Facebook, Instagram, Twitter, etc.] en nom de la 

Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya o sòcies d’aquesta. 

 

http://www.balldebastons.cat/


✓ La o el participant o col·lectiu participant que presenta el vídeo cedeix a la 

Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, amb independència que resulti 

premiat o no, tots els drets d’explotació sobre aquest que permeten a l’entitat 

gestionar la participació en el concurs, i difondre’l amb l’amplitud necessària segons 

els usos que s’indiquen en aquestes bases. La Coordinadora de Ball de Bastons de 

Catalunya podrà mantenir el vídeo penjat al seu web www.balldebastons.cat i 

utilitzar parts del mateix en diferents mitjans i suports de difusió en els seus canals 

de Xarxes Socials o els de socis d’aquesta sense límit temporal. Així doncs, 

l’organització queda eximida de qualsevol conflicte en la publicació o en la utilització 

de les obres presentades i dels que se’n poguessin derivar. Totes les obres 

presentades quedaran en propietat de l’organització reservant-se el dret de 

publicar-les fent constar el nom de l’autoria. 

✓ Per garantir l’anonimat durant el procés de selecció, els vídeos no han d’incloure 

cap referència a l’autoria d’aquests. Serà la mateixa organització qui, posteriorment, 

inclourà aquesta. 

✓ L’organització del concurs no és responsable de l’ús no autoritzat de música o 

imatges en els vídeos presentats. 

✓ La o el participant o col·lectiu participant respon davant de la Coordinadora de Ball 

de Bastons de Catalunya de l’exercici pacífic dels drets d’imatge i de la propietat 

intel·lectual indicats en el punt actual, i a tal efecte exonera la Coordinadora de Ball 

de Bastons de Catalunya de qualsevol responsabilitat dimanant del no compliment 

o compliment defectuós d’aquestes bases i garanties. En aquest sentit, en el cas que 

la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya sigui objecte de qualsevol 

reclamació judicial o extrajudicial iniciada per tercer i basada en possibles 

infraccions de drets en relació amb els vídeos, la o el participant o col·lectiu 

participant assumeix tots els costos i indemnitzacions que es puguin derivar 

d’aquestes accions, i respon davant de la Coordinadora de Ball de Bastons de 

Catalunya o davant de tercer, segons correspongui. 

Qualsevol irregularitat o violació d’aquestes normes comporta la desqualificació 

immediata de la o el participant, que renuncia a qualsevol nominació o premi que li sigui 

proposat. 

4. El concurs té dues categories: a) Curtmetratges que no superin els 90 segons (minut i mig), 

i b) Videoclips que superin els 90 segons sense cap tipus de límit superior. En qualsevol dels 

casos, els crèdits resten fora del temps del vídeo. 



5. Els vídeos presentats hauran d’estar en format horitzontal (4:3 o 16:9) i amb una qualitat de 

720p o superior (1440p, 1080i, 1080p, etc.). 

6. Les obres poden estar en qualsevol dels formats de vídeo que es comenten a continuació: 

mp4, avi, mkv i wmv. 

7. Els vídeos podran ser realitzats amb qualsevol càmera de vídeo, ja sigui d’un dispositiu 

mòbil, vídeo-càmera, reflex o càmera professional, tenint present que han de ser de fàcil 

visionat (sense trepidacions, girs o canvis bruscos en la imatge, etc.). 

8. Els vídeos han d’incloure uns crèdits finals mínims on s’indiqui el següent missatge:  

 

 

 

 

 

 

*Podreu trobar els logotips en format png a www.balldebastons.cat  

9. Les obres es faran arribar telemàticament a través de l’adreça electrònica 

concurs@balldebastons.cat on s’haurà d’incloure els següents arxius: 

a. L’obra en qüestió (una per correu) el nom de la qual serà el títol i el pseudònim triat 

per la seva autora o autor. 

b. Un arxiu pdf., amb el pseudònim com a nom del document, a l’interior del qual hi 

constarà el títol de l’obra i les dades personals -nom complet, adreça, telèfon, 

adreça electrònica de contacte i un breu currículum vitae– de l’autoria. 

10. El termini màxim de presentació serà el dia 9 de novembre de 2018. 

11. El jurat estarà format per persones especialistes en la matèria i una representant de la 

Coordinadora que el presidirà. El seu veredicte serà inapel·lable. En cas que es produís 

empat entre les membres del jurat en qualsevol de les votacions, es resoldrà pel vot de 

qualitat de la presidència d’aquest. 

12. El veredicte es farà públic en l’acte de lliurament de premis, que es durà a terme el dissabte 

1 de desembre de 2018 a les 13:00h al Centre Municipal de Cultura de Sant Andreu de 

Barcelona (C/ d’Arquímedes, 30 – CP 08030 – Barcelona). 

·
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13. Totes dues categories tindran premi únic dotat amb 500€. Amb tot, si el jurat així ho creu, 

es podran concedir fins a 2 accèssits per categoria. 

 El jurat es reserva el dret de deixar desèrtic algun dels premis si creu que la qualitat 

o temàtica de les obres no és adient.  

14. No està permès presentar al concurs vídeos amb continguts racistes, violents, ofensius, 

degradants o discriminatoris que entrin en conflicte amb els valors de la Coordinadora de 

Ball de Bastons de Catalunya segons l’establert als Estatuts de l’entitat. 

15. La participació en el concurs implica el coneixement i l’acceptació de les normes indicades a 

aquestes bases. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació d’aquestes normes ha de ser 

resolta per l’entitat organitzadora del concurs. 

 

 

Per a qualsevol dubte adreceu-vos a: concurs@balldebastons.cat 

Per a saber de futures actuacions del Ball de Bastons, entreu a: balldebastons.cat/events/  

mailto:concurs@balldebastons.cat
http://balldebastons.cat/events/

