
#20SegonsTerrorMolins 

INSCRIPCIÓ I SELECCIÓ 
_________________________________________

El concurs està obert a totes les perso-
nes que hi vulguin participar (adults i 
infantil) i a tots els gèneres (ficció, ani-
mació, documental...). No cal tenir grans 
mitjans, només creativitat.

Els vídeos s’hauran d'emmarcar en la 
temàtica de terror en qualsevol dels seus 
subgèneres, extensions o interpreta-
cions i tenir una durada màxima de 20 
segons (de necessitar títols finals de 
crèdit, s'admeten 5 segons extra pels 
crèdits).

Els vídeos els ha de publicar el partici-
pant a Twitter, Facebook o Instagram 
entre les dates 01/09/2021 i 31/10/2021.

Els vídeos hauran de ser inserits en 
alguna de les plataformes esmentades. 
No s'acceptaran publicacions amb 
enllaços externs a elles.

S'ha d'indicar el títol de la peça. També 
indicar l'edat quan l'autor/a tingui 16 
anys o menys. Serà imprescindible afegir 
el hashtag #20SegonsTerrorMolins. 

Es pot presentar més d'un vídeo, sempre 
des d'un compte que segueixi al Festival 
a la xarxa social en què es publiqui. El 
Festival ha de poder contactar amb 

l’autor/a a través d'aquesta xarxa.

El Jurat serà qui decideixi finalistes i 
guanyadors en les diferents categories 
d’entre tots els vídeos presentats que 
s'ajustin a les condicions exposades.

El Festival es reserva el dret de projectar 
o difondre els vídeos participants. Parti-
cipant en el Concurs, els/les autors/es 
donen consentiment implícit en aquest 
punt.

Els concursants seran els únics respon-
sables que el seu vídeo no vulneri els 
drets de terceres persones. L'organitza-
ció queda exempta de qualsevol respon-
sabilitat.

L'àmbit de participació és internacional.

La participació en el concurs implica 
l’acceptació íntegra de les bases.

JURAT, PREMIS I CATEGORIES
_______________________________________

D'entre tots els vídeos participants, 
sense tenir en compte l'edat, un Jurat 
escollit pel Festival decidirà tres finalis-
tes, sent un d'ells el premiat com a Millor 
Vídeo del Concurs 20 Segons de Terror. 
L'anunci dels vídeos finalistes es farà el 2 
de novembre a xarxes, mentre que 
l'anunci públic del guanyador es realit-

zarà durant la Gala de Cloenda del Festival 
el dia 12 de novembre.

Els vídeos que compleixin els requisits 
d'edat, siguin o no finalistes del Concurs, 
podran optar també a aquests dos premis: 
Millor Vídeo a la categoria de fins a 11 anys i 
Millor Vídeo a la categoria de 12 a 16 anys. 
El Jurat abans esmentat serà qui els triï. 
Seran anunciats el dia 4 de novembre a 
xarxes.

Els vídeos a competició optaran als 
següents premis:

Millor Vídeo del Concurs 20 
Segons de Terror:

Abonament complet pel Festival
2 nits d'hotel en habitació doble (nits de l'11 
i 12 de novembre)
Premium pack marxandatge del Festival 
(recollida al Festival o enviament només a 
Espanya)
 
Vídeo finalista al Concurs 20 
Segons de Terror: 

Abonament complet pel Festival

Millor Vídeo a la categoria de fins 
a 11 anys

premium pack kids marxandatge del Festi-
val (recollida al Festival o enviament 
només a Espanya)

Millor Vídeo a la categoria de 12 a 
16 anys:

Premium pack kids marxandatge del Fes-
tival (recollida al Festival o enviament 
només a Espanya)
Presentació en públic:

 
Els dos vídeos Finalistes, així com els tres 
guanyadors del premi a Millor Vídeo, es 
projectaran el divendres 12 de novembre 
abans de la pel·lícula de cloenda del 
Festival. 
 
Tots els vídeos d'autors/es de fins a 16 
anys seran projectats en pantalla gran 
durant la sessió TerrorKids d'aquesta 
edició. L'equip creador de cadascun dels 
dos vídeos guanyadors de categoria 
infantil serà convidat a pujar a l'escenari 
a presentar-los. 
 
El Jurat es reserva el dret a concedir 
mencions especials als vídeos partici-
pants que consideri oportuns.
Els premis no podran declarar-se ex 
aequos.

Els premis podran declarar-se deserts en 
el cas que el Jurat ho consideri oportú.

ACLARIMENTS FINALS:
_________________________________________

1. La participació en el Concurs implica 
l'acceptació íntegra de les bases.
2.  L'organització del Festival resoldrà, al 
seu criteri, qualsevol eventualitat.
3.  L'organització del Festival es reserva 
el dret de modificar les bases sense 
previ avís.
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