Terceira edição - 2021
De 21 até 26 de setembro
Posadas, Misiones, Argentina

Bem-vindo à chamada FAVEPP 2021!
“O rio nos une, o cinema também”
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Estão abertas as inscrições para o Festival para
longas-metragens nacionais e internacionais,
filmes de médio porte e curtas-metragens,
ficção e documentários.

Participe com a sua obra audiovisual e faça
parte do programa do Festival Audiovisual El
Parque Paraguayo em sua terceira edição.
A proposta para 2021 trata de uma modalidade
mista entre o virtual e o presencial durante uma
semana que vai de 21 a 26 de setembro.

Uma vez publicada a seleção do material
audiovisual a ser contestado, os apresentadores devem fornecer o seguinte material:
• Formato: MOV ou MP4 (H.264) Full HD
(1080). • Falado em espanhol ou legendado.

CONDIÇÕES DE REGISTRO
Quem desejar se integrar à programação e
participar das competições, terá prazo para se
inscrever e enviar suas produções gratuitamente de 1º de junho a 31 de julho de 2021.

A legenda deve ser colada no mesmo arquivo.
• Fotogramas (mínimo 3) e pôster da obra em
formato digital em alta resolução (300 ppp)
• Sinopse ou enredo da obra.
• Equipe técnica: roteiro, direção e produção.

Os solicitantes devem residir em:
• Argentina, em todo o território nacional.
• Paraguay
• Brasil, nos estados do Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul.
• Cada presente poderá enviar no máximo 2
produções.
• As obras audiovisuais devem ter sido concluídas no período de 2018 a 2021.
• Não é necessário que as obras sejam inéditas.
O material audiovisual selecionado estará sob a
proteção do festival como parte de seu arquivo, com o compromisso de não usá-los para
fins lucrativos. Mas são promoções, retrospectivas, exposições ou exibições especiais.
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PRÊMIOS
• A premiação será realizada no dia
25/09/2021, durante o Festival Audiovisual
El Parque Paraguayo, por meio da nossa plataforma virtual.
A FAVEPP estabelece três prêmios remunerados pelo voto público:

Os apresentadores dos filmes que compõem as
competições, comprometem-se a incluir em
toda a sua publicidade e material de imprensa
o logotipo da "Seleção Oficial" do festival,
da mesma forma para os filmes que
ganham prêmios.
Este compromisso se aplica tanto aos lançamentos comerciais e comerciais em Blu-ray,
DVD e VOD.
O logotipo estará disponível no site do Festival.
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato
conosco por e-mail faveppfestival@gmail.com

Longa-metragem selecionado pelo público:
$ 20.000 (pesos argentinos)
Média-filme selecionado pelo público:
$15.000 (pesos argentinos)
Curta-metragem selecionado pelo público:
$ 10.000 (pesos argentinos)
• O dinheiro será entregue aos vencedores por
meio de depósito bancário ao apresentador.
• As decisões do júri sobre a premiação serão
inapelável.
• A FAVEPP estabelecerá três menções especiais, por meio de um júri qualificado, pertencentes aos três países que farão parte da
competição, que avaliará o conteúdo.
CLÁUSULA FINAL
A apresentação e/ou envio dos filmes implica a
total aceitação deste regulamento.
A Organização reserva-se o direito de modificar as datas do festival.
A interpretação e aplicação do mesmo corresponde à organização da FAVEPP.
Uma vez inscrito e/ou selecionado, o filme não
pode ser retirado da programação do Festival.
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