
 

 

 

BASES ACTIVITATS PARAL·LELES 2020 
 

20 FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT 

 

 

 

En col·laboració amb les institucions promotores del 20 Festival de Cine de Sant Joan 
d’Alacant, l'organització del Festival estableix les següents bases per a la recepció de 

propostes d'activitats paral·leles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓ 

 

El festival es celebrarà del 9 al 16 de maig de 2020 a Sant Joan d’Alacant i comptarà amb                   
una programació d'activitats complementàries a les sessions de projecció, a realitzar en            
diferents espais, i seleccionades d'entre les propostes rebudes en aquesta convocatòria. 

L'objectiu principal de les activitats paral·leles és donar a conèixer, difondre i crear vincles              
entre públic i professionals de les indústries creatives, expandint les seus del Festival i              
contribuint al desenvolupament cultural del municipi. 

Seguint els objectius proposats per aquesta edició del festival, s'obri una convocatòria de             
propostes en forma de xarrades, tallers, actuacions o similars, que puguen vincular-se al             
món del cinema. 

 

INSCRIPCIÓ 

 

El termini de recepció de propostes s'obrirà el 16 de desembre de 2019 i es tancarà el 16                  
de febrer de 2020. 

Podran participar en la convocatòria persones físiques, empreses, associacions,         
agrupacions i col·lectius que exercisquen una activitat en el sector artístic i cultural, i que               
presenten una proposta d'activitat relacionada amb el cinema. No es tindrà en compte             
seleccionar més d'una activitat per cada participant. 

Els participants deben enviar un correu a coordinacion@santjoanfestivaldecine.es,        
deixant clara la seua voluntat de participar en les activitats paral·leles amb la següent              
informació: 

Descripció de l'activitat: Expressar en unes línies en què consisteix l'activitat, la seua relació              
amb el cinema i a qui va dirigida. 

Temps: La duració aproximada de l'activitat. Es valorarà positivament la presentació d'una            
escaleta o línia de temps. 

Recursos: Apuntar els recursos que es vagen a emprar per a realitzar l'activitat i la               
disponibilitat d'aquests. 

Preu: La remuneració total per dur a terme l'activitat. Desglossar en conceptes si l'activitat              
requereix diferents despeses. 

El públic podrà participar en cada activitat de manera gratuïta, encara que es requerirà              
inscripció. Des de la pàgina web http://santjoanfestivaldecine.es/actividades-2020 es        
facilitarà l'accés a cada formulari, i seran les activitats les responsables de rebre les              
inscripcions i gestionar-les, per la qual cosa es demana facilitar el correu oportú al qual               
dirigir les inscripcions. 

 

 

http://santjoanfestivaldecine.es/actividades-2020


 

CONDICIONS 

 

● Els participants seleccionats hauran d'emetre una factura a l'entitat promotora del 
Festival, Cultura Sant Joan, per a poder cobrar els honoraris. En tot moment es faran 
saber els procediments a seguir en aquest punt. 
  

● Cessió al Festival de Cine de Sant Joan i a Cultura Sant Joan dels drets dels 
materials utilitzats per a la difusió de les activitats proposades. 
  

● Complir les normes que s'indiquen per a l'ús d'espais i infraestructures cedides en el 
procés de l'activitat. 
  

● Notificar per escrit qualsevol modificació de les propostes presentades. 
  

● Acceptació dels termes i condicions adscrites a las bases. 
  

● El Festival es reserva la capacitat de modificar les bases si fora estrictament 
necessari. 

 

PROCEDIMENT 

 

Recepció de propostes. 

La difusió de la present convocatòria es realitza mitjançant el web del festival i les seues                
xarxes socials. Des de l'organització del Festival i la Regidoria de Cultura de Sant Joan               
s’establirà una comissió de selecció per a valorar totes les propostes i es seleccionaran les               
més adequades a les finalitats de l'esdeveniment. 

Publicació de la programació. 

Es crearà una programació i es contactarà amb tots els participants seleccionats per a              
confirmar la seua participació en l'horari programat per l'organització. La programació           
definitiva es publicarà en tots aquells mitjans que servisquen com a canal de difusió del               
Festival, conjuntament amb tota la informació referent a aquesta edició. 

Pagament dels honoraris. 

De confirmar-se la programació de l'activitat, s'ha d'emetre una factura proforma a            
cultura@santjoandalacant.es abans de la seua realització. En la proforma hauran de constar            
tots els conceptes derivats de la realització de l'activitat. Després de l'activitat i amb data               
present, enviar la factura definitiva. 

 

 



 

PRIVACITAT 

 

Les dades personals facilitades en el procés de participació quedaran recollides per            
l'organització del festival amb l'única finalitat de gestionar les convocatòries, informant per            
mitjans electrònics convenientment. 

El tractament de les dades personals es legitima en apreciació de l'interés mostrat per              
l'interessat. Les dades personals facilitades es conservaran per un període indefinit de            
temps, fins que l'interessat exercisca el seu dret d'oposició o supressió. 

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i altres            
drets regulats en la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades, podrà               
realitzar-se en dirigir-se a l'e-mail coordinacion@santjoanfestivaldecine.es amb       
l'assumpte “Protecció de dades”. 

Els participants autoritzen expressament el Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant la             
publicació del seu nom i imatge, en la difusió que es realitze de les activitats. 
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