CONCURSO SUSTENTE SUA HISTÓRIA – 2016

REGULAMENTO

OBJETIVOS
Conhecer o pensamento e estimular a reflexão de crianças e jovens sobre a
relação do homem e o meio ambiente e incentiva-los para uma participação
ativa na construção de um planeta sustentável.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições estão abertas do dia 1 a 31 de março de 2016.
REGRAS PARA INSCRIÇÃO
a) Não há taxa de inscrição.
b) Os candidatos devem ter entre 8 e 17 anos.
c) Os candidatos devem gravar um vídeo, com depoimento próprio de no
máximo 1 minuto, contando a história que gostaria de ver realizada em
um curta metragem pelos Pequenos Cineastas.
d) O tema a ser abordado deve ser: o homem e meio ambiente.
e) O vídeo pode ser gravado em qualquer formato (câmera, celular, etc,).
f) O vídeo deverá ser enviado para o e-mail
sustentesuahistoria@pequenocineasta.com.br juntamente com a ficha
de inscrição preenchida e assinada.

g) O responsável pelo candidato vencedor se compromete a autorizar a
elaboração de um roteiro a ser filmado pela Oficina Pequeno Cineasta, a
partir do argumento (história) enviado.

DA SELEÇÃO
a) A seleção dos argumentos será feita por votação popular através de
likes nos depoimentos enviados e postados no Canal Pequeno Cineasta
www.youtube.com/thepequenocineasta entre dos dias 28 de março a 17
de abril de 2016.
b) A partir do dia 18 de abril será divulgado o resultado dos três
argumentos com o maior número de votos.
c) A equipe que irá realizar o filme será formada por alunos da Oficina
Pequeno Cineasta, selecionados pela equipe de profissionais do cinema
que farão a supervisão da filmagem do curta. Uma das três histórias
mais votadas será elegida pela equipe de Pequenos Cineastas para
realização do curta-metragem.
d) Os critérios de avaliação a serem considerados serão a originalidade
aliada a viabilidade de produção.
e) A história elegida será divulgada no site www.pequenocineasta.com.br
no mês de maio de 2016 e comunicada pelo e-mail indicado na ficha de
inscrição.

DA PREMIAÇÃO
a) A história vencedora será adaptada para um roteiro de curta
metragem a ser filmado pela equipe de Pequenos Cineastas
selecionados pela direção da Oficina Pequeno Cineasta sob
supervisão de profissionais do cinema.
b) O curta realizado será exibido no 6o Festival Internacional Pequeno
Cineasta que acontecerá em novembro de 2016 na cidade do Rio de
Janeiro.
c) O autor da história vencedora será contemplado com uma bolsa para
a próxima turma da Oficina Pequeno Cineasta a ser realizada na
cidade do Rio de Janeiro.

d) As despesas de transporte aéreo e terrestre, hospedagem e
alimentação para participação da oficina são de responsabilidade do
contemplado.
Para maiores informações entre em contato através do e-mail:
pequenocineasta@gmail.com
ENVIAR A SUA HISTÓRIA PARA A SELEÇÃO IMPLICA NA
ACEITAÇÃO DESTE REGULAMENTO!
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