PLANOS
FILM FEST
— 2022

INSCRIÇÃO DE FILMES
—REGULAMENTO

PFF2022 − REGULAMENTO

01.
O PLANOS - Festival Internacional de curtasmetragens de Tomar - visa divulgar e promover
novas curtas-metragens na cidade de Tomar,
através de uma seleção eclética composta por uma
série de filmes em competição e várias sessões
especiais com obras e realizadores convidados.
O festival será organizado pela Associação Cultural
Espaço 0 - Artes Comunicantes, em parceria com
a Tripé e com o apoio da Câmara Municipal de
Tomar. A sexta edição do festival acontece de 24
a 27 de novembro no Cine-teatro Paraíso (datas
sujeitas ainda a possíveis alterações).
02.
A participação na competição pressupõe o
conhecimento e aceitação de todo o conteúdo do
presente regulamento.
03.
Na presente edição só serão aceites curtasmetragens de ficção, nacionais ou internacionais,
de duração máxima de 15 minutos, produzidas

a partir de janeiro de 2021 (inclusivé). Filmes de
animação, documentários, videoarte, videoclipes,
ou outro tipo de cinema que não se insira na
categoria de ficção, não serão considerados.
04.
Cada realizador pode submeter no máximo até dois
filmes. Produtores(as), ou outros responsáveis pela
distribuição das obras não têm limite de filmes
que podem submeter mas devem seguir a regra de
dois filmes por realizador.
05.
Os filmes submetidos que não sejam falados em
português, devem ser legendados em inglês para
avaliação dos mesmos. Caso sejam seleccionados,
terão de ser disponibilizadas legendas em
português para exibição.
06.
A inscrição de curtas decorre de 14 de maio a 09
de julho de 2022 e é gratuita para todas as obras
de produção Portuguesa. No caso das curtas
metragens internacionais, é cobrada uma taxa por
cada obra submetida que varia de acordo com as
datas infra indicadas:

De 14 a 30 de maio: 2,50€ / filme
De 31 de maio a 19 de junho: 5€ / filme
De 20 de junho a 09 de julho: 10€ / filme
A submissão de curtas-metragens ocorre
exclusivamente através do portal Filmfreeway:
filmfreeway.com/planosfilmfestival
07.
Os filmes a serem exibidos no PLANOS serão
selecionados pela organização. Os realizadores
serão notificados da seleção em setembro de 2022.
Após selecionados, será necessário o envio dos
seguintes dados:
- Filme em formato digital, preferencialmente .mp4
ou .mov (H.264) 1080p ou 2k e som em Stereo.
- Imagens do filme
- Sinopse
- Ficha técnica
- Autorização de exibição
- Ficheiro de legendas .srt em inglês compatíveis
com o filme
08.
O realizador/produtor é responsável pela utilização
não autorizadade imagens ou músicas de terceiros

nos seus filmes e/ou vídeos. Todos e quaisquer
ónus por problemas de direitos autorais recairão
exclusivamente sobre o realizador/produtor do
trabalho inscrito.
09.
Ao submeter um filme para o PLANOS e caso
este seja seleccionado para a competição oficial,
estará a concordar também com a sua exibição
em possíveis extensões do festival que possam
acontecer após o seu término, como possíveis
mostras dos filmes vencedores. Será sempre
notificado caso o seu filme faça parte destas
exibições especiais.
10.
Caso o seu filme seja selecionado, autoriza
também o uso de imagens ou pequenos
segmentos do mesmo para efeitos de marketing e
comunicação do festival.
11.
Os vencedores da competição serão decididos
pelo júri do festival. O júri da edição 2022 será
anunciado após a seleção oficial ser revelada.

12.
Os prémios a serem atribuídos são:
- Melhor Curta-Metragem Internacional
- Melhor Curta-Metragem Nacional
- Melhor Realização
- Melhor Argumento
- Melhor Ator
- Melhor Atriz
- Melhor Montagem
- Melhor Direção de Fotografia
- Melhor Música Original
- Melhor Sonoplastia
- Melhor Direção de Arte
- Prémio do Público
13.
O júri pode optar por não atribuir algum prémio,
caso não se verifiquem as condições necessárias.
Adicionalmente podem ser atribuídas também
Menções Honrosas, nas categorias propostas, com
excepção das categorias de Melhores Curtas Metragens (Nacional e Internacional)
14.
Os vencedores serão anunciados no dia 27 de
novembro durante a cerimónia de entrega de

prémios. Esta informação estará disponivel
posteriormente via site oficial e redes sociais.
15.
A organização do festival reserva-se ao direito de
cancelar o festival ou algum dos eventos que o
constituem caso as circunstâncias não permitam
a sua realização. Decidirá também sobre todas as
matérias não constantes do presente regulamento,
ou possíveis alterações que se justifiquem.
16.
Para eventuais dúvidas que possam surgir em
relação ao festival deve ser usado o seguinte email:
info@planosfilmfest.pt

