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1. Presentació
El Festival REC arriba a la seva 22a edició amb la voluntat de continuar
promocionant els joves creadors internacionals.
Per tal d’oferir una finestra al talent local, el REC obre novament la
convocatòria de la seva secció Autors de Tarragona, una mostra de peces
audiovisuals on podrem veure una mostra dels millors treballs de realitzadors
de la nostra província.

2. Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar peces audiovisuals d’autors
locals per a la secció no competitiva Autors de Tarragona del XXII REC Festival
Internacional de Cinema de Tarragona.

3. Condicions de participació
Es podran presentar a la convocatòria peces audiovisuals de qualsevol gènere
que compleixin els següents requisits:
- Estar realitzades per autors nascuts o residents a la província de Tarragona
- Haver estat realitzades entre gener del 2020 i setembre del 2022
- Tenir una durada no superior a 15’ 1
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IMPORTANT: Es prioritzaran les obres amb durada inferior a 15 minuts per motius de
programació així com la duració de les sessions. Per les obres més llargues, si cal, es duran a terme
altres sessions.
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4. Procediment d’inscripció
Per inscriure una peça a la convocatòria, caldrà omplir el formulari
d’inscripció de la convocatòria Autors de Tarragona, que podreu trobar a la
pàgina web del festival (www.festivalrec.com_convocatories2022).
Únicament, es podran enviar obres a través del formulari i de forma online, per
tant, hauran d'estar en un enllaç privat amb la respectiva contrasenya.

5. Terminis i calendari
Les peces es podran presentar a la convocatòria fins al 25 d’octubre del 2022.
La selecció de les peces es comunicarà personalment als autors a través del
correu electrònic facilitat i públicament a la Festa PreREC 2022.
Les peces seleccionades es projectaran durant la celebració del XXII REC
Festival Internacional de Cinema de Tarragona, que tindrà lloc de l’1 al 6 de
desembre del 2022.

6. Altres dades d’interès
1. La secció Autors de Tarragona és una mostra no competitiva.
2. Les peces seleccionades seran projectades per separat, abans dels
diversos llargmetratges del XXI REC Festival Internacional de Cinema
de Tarragona o en una única sessió dins la programació de dit Festival.
Aquesta decisió recau única i exclusivament en la Direcció del Festival,
qui atendrà a les necessitats de programació.
3. En acceptar aquestes bases, els autors de les obres seleccionades
cedeixen a la organització del festival els drets d’exhibició de la seva
peça per a la sessió.
4. El sol·licitant es responsabilitza de tenir els drets d’autor de les músiques
i imatges que apareixen a l’obra. L’organització quedarà exempta de
qualsevol responsabilitat en referència a aquest cas.
5. La participació a la convocatòria implica l’acceptació d’aquests requisits.
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