Desafio de Curtas
“Geoparque Açores - Sabores, aromas e experiências”
Regulamento

1.

Duração do concurso:


15 de julho a 15 de setembro – envio dos vídeos & declaração de autorização;



15 de setembro a 30 de setembro – apreciação dos vídeos;



1 de outubro a 7 de outubro – exposição dos vídeos na página Facebook do
Geoparque Açores, sujeito a votação;



25 de outubro a 27 de outubro – III Edição do C(H)ORTA – Festival de Curtas do
Faial.

2.

Objetivo:

O Desafio tem como objetivo a partilha de experiências, vivências e olhares
reveladores do usufruto do território do Geoparque Açores - Geoparque Mundial da
UNESCO, promovendo as paisagens vulcânicas que caracterizam o arquipélago, e
incentivando, desta forma, outros, a quererem viver experiências semelhantes.

O Geoparque Açores assenta numa rede de 121 geossítios dispersos pelas 9 ilhas dos
Açores

e

zona

marinha

envolvente,

podendo

ser

http://www.azoresgeopark.com/geoparque_acores/geossitios.php.

identificados

em

3.

Como participar:
Cada participante deverá enviar o link/s para download do(s) seu(s) vídeo(s), via
eletrónica para o endereço desafios@azoresgeopark.com, acompanhado da respetiva
ficha de inscrição e declaração de Autorização de Uso (disponíveis na área de
download do site do Geoparque Açores: https://azoresgeopark.com).
Serão aceites os trabalhos enviados até ao dia 15 de setembro.


Cada vídeo deverá retratar uma, ou mais, experiência(s) de usufruto de uma (ou
mais),

paisagem vulcânica do Geoparque Açores- Geoparque Mundial da

UNESCO;


Cada participante pode concorrer com máximo de dois vídeos;



Os vídeos não deverão ter uma duração superior a 5 minutos (incluindo créditos),
e devem ser submetidos em formato digital (avi, mp4), através da partilha do
respetivo link para download;



Os vídeos apresentados a desafio poderão ser captados numa qualquer paisagem
vulcânica do Geoparque Açores, respeitando as normas de conduta desses locais;



A inscrição é gratuita;



Para que uma inscrição seja considerada válida, ela deverá conter todos os
elementos da ficha de inscrição devidamente preenchidos.

4.

Avaliação dos vídeos:
Os vídeos serão avaliados por um júri composto por elementos da equipa do Geoparque
Açores, um elemento da Comissão de Pré-Seleção do Festival C(H)ORTA 2018 e
votação do público através do Facebook. Ambos têm a mesma ponderação.
Os vídeos serão avaliados tendo em conta os seguintes critérios:

1. Adequação ao tema do Desafio;
2. Criatividade;
3. Qualidade técnica.
Caso a qualidade dos filmes submetidos assim o justifique, fica reservado à
organização e ao Júri o direito de não atribuir prémios.
5.

Prémios:
Os prémios para 1º, 2º e 3º lugar constam de:
a) 1º Lugar – Atividade promovida por um parceiro do Geoparque Açores para
família (2 adultos + 2 crianças);
b) 2º Lugar – Atividade promovida por um parceiro do Geoparque Açores para 2
pessoas;
c) 3º Lugar – Atividade promovida por um parceiro do Geoparque Açores para 1
pessoa.
O vídeo ao qual seja atribuído o 1º Lugar será automaticamente incluído na “Seleção
Oficial do C(H)ORTA – Festival de Curtas do Faial 2018” e será submetido à
apreciação do Júri do festival, através de exibições, em número a determinar, que terão
lugar no Teatro Faialense, na cidade da Horta.

*Atividade e parceiro a divulgar após avaliação dos vídeos, variando de acordo com
a ilha de residência do vencedor ou à escolha do mesmo.

6.

Outros assuntos:

Os funcionários e colaboradores do Geoparque Açores não poderão participar neste
desafio.

Aconselhamos os participantes a consultar o regulamento e demais informações do
C(H)ORTA – Festival de curtas-metragens.

