De l'1 al 10 de juliol de 2016
Bases del festival
- Es pot participar en dues categories diferents de ficció: l'una serà de temàtica lliure i
l'altra, preferible, inspirada en l'entorn rural independentment del gènere (terror, thriller,
drama...); això significa que l'argument i/o els escenaris seran rurals i/o naturals,
silvestres, forestals...
- Es pot participar en una categoria de curtmetratge documental rural; això significa
que l'argument i/o els escenaris seran rurals i/o naturals, silvestres, forestals...
- Es poden presentar fins a un màxim de 3 curtmetratges (documental i/o ficció) per
persona d'una durada màxima de 20 minuts cadascun.
- Estaran filmats en llengua catalana o castellana; si no és així, s'inclouran els
subtítols en qualsevol d'aquestes dues llengües.
- Els curtmetratges poden haver estat filmats en qualsevol format tot i que en aquesta
edició únicament només es faran projeccions en DVD/Blu-ray/HDD.
Inscripcions:
Les inscripcions únicament es faran via plataformes online. D'una banda per reduir
costos als participants, i d'altra, per millorar la logística en el maneig del treballs rebuts.
Les plataformes que podeu utilitzar són les següents:

1) Plataforma Festhome: www.festhome.com
ó

2) Plataforma Uptofest: www.uptofest.com
La data de recepció de treballs finalitza el: 30 d'abril de 2016.

Premis:
Els premis es distribueixen en les següents categories:
- Premi del Jurat al millor curt entorn rural (1+2+3+4+5).
- Premi del Jurat al millor curt temàtica lliure (1+2+3+5).
- Premi del Jurat al millor curt documental rural (1+2+3+5).
- Premi del Jurat al millor curt en Llengua Catalana (2+3+5).
- Premi del Jurat al millor curt de Les Terres de Lleida (2+6+7+8).
- Premi del públic (2+4+6).
Els números corresponen a cadascun dels premis que hi ha a continuació:
1) Cap de setmana per a dues persones a una casa rural de l’entorn.
2) Projecció al Circuït Urgellenc i altres espais culturals.
3) Un lot de productes de la terra.
4) 1 Pota de pernil serrà curat de la terra.
5) Trofeu original.
6) Diploma original.
7) Dues ampolles de vi DO Costers del Segre.
8) Ruta a cavall de "Cal Perelló" per indrets de Montornès de Segarra i l'Ametlla.

IMPORTANT: Els premis es lliuraran la nit del dissabte 9 de juliol de 2016 a Montornès
de Segarra. Es requereix la presència del director/a o algun representant per a la seva
recollida. En cas contrari, i si no és per una causa major, el premi es perdrà.
*A diferència d'altres festivals, els premis no són diners en metàl·lic, ja que Lo Cercacurts té
una altra filosofia i es tracta de motivar a les persones a crear els seus propis films, a incentivar
i gaudir de l'entorn rural, i sobretot a apropar el cinema als pobles.
Desitgem que amb la participació i la col·laboració de tothom, el festival vagi creixent i amb ell,
el nivell dels premis.
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