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La seu central del Skyline Benidorm Film Festival està situada en la següent adreça: Plaza de S.S.M.M 

Els Reis d'Espanya 1, Benidorm (Alacant) i el seu web oficial www.skylinefest.es ofereix informació 

detallada per al contacte. 

 

Mitjançant un projecte cultural amb projecció de futur, Skyline Benidorm Film Festival té com a 

objectiu la promoció, difusió, professionalització i posada en valor del cinema en format curt. 

 
ARTICLE 01. DATES 
 

La celebració de la 6é Edició del Skyline Benidorm Film Festival tindrà lloc a la ciutat de Benidorm, 

Espanya, entre el 2 i el 9 d'abril de 2022. A conseqüència del coronavirus COVID- 19, aquesta 

celebració pot veure's alterada per les mesures que s'hagen d'adoptar per ordre de les autoritats 

competents en matèria de sanitat i de les quals s'anirà informant puntualment a través de la pàgina 

web del Festival. 

 
ARTICLE 02. REQUISITS 

 
El concurs està obert a tot guió de curtmetratge, ficció, animació o de caràcter documental, escrit 

en espanyol o valencià. 

 

La temàtica dels guions serà lliure, originals o adaptacions literàries, de 20 pàgines com a màxim 

(comptant portada) i que no hagen sigut rodats abans de la finalització del Skyline Benidorm Film 

Festival 2022. 

Amb el fet de participar en aquest concurs, les autores i autors reconeixen estar en possessió de 

100% dels drets d'autor de l'obra(s) presentada(s). 

 
ARTICLE 03. INSCRIPCIONS 

 
Cada autor/a podrà presentar tres guions com a màxim. La inscripció es realitzarà a través del 

enviament en PDF del guió del curtmetratge a: guion@skylinefest.es  

 

La taxa d'inscripció és de 12€ per guió. En el cas que un autor vulga inscriure diverses obres la 

taxa del segon guió serà de 10€ i per al tercer (si n'hi haguera) de 8€. El pagament es realitzarà a 

través de Paypal al compte: director@skylinefest.es  

 

El termini d'inscripció s'obrirà el 10 de gener de 2022 i romandrà obert fins al 22 de febrer de 

2022. Cada autor podrà presentar com a màxim tres obres. 

 

La documentació es presentarà de la següent manera: 

 

 Guió en format pdf on no aparega el nom de l'autor. 

 Document separat amb el nom complet de l'autor, fotocòpia del D.N.I, telèfon de contacte, 

mail i adreça actual. 

 Resguarde/captura de pantalla del pagament a través de paypal. 

http://www.skylinefest.es/
mailto:guion@skylinefest.es
mailto:director@skylinefest.es
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ARTICLE 04. PREMIS 
 

Premi al millor guió de curtmetratge de 1.000€ i trofeu. 

 

Els premis s'abonaran mitjançant transferència bancària a favor de la persona física o jurídica que 

haja efectuat la inscripció o estiga lligada directament amb el guió inscrit en qüestió, l'autor, estant 

subjectes a les retencions legals establides per la llei vigent. Els trofeus i guardons s'entregaran en la 

gala final al guionista o representant. L'organització no es farà càrrec de les despeses d'enviament 

dels trofeus dels no assistents al festival. 

 
ARTICLE 05. SELECCIÓ DELS GUIONS FINALISTES 
 

Un mes abans de la realització del Skyline Benidorm Film Festival, l'organització comunicarà als 

finalment seleccionats la seua participació en el festival. 

 

El productor o representant que haja confirmat la participació de la pel·lícula en el Festival serà el 

responsable de la comunicació de l'acceptació i participació en el Festival respecte a institucions, 

empreses, agents de vendes i altres professionals en general que participen en la producció i/o 

distribució de la pel·lícula. 

 

La selecció dels finalistes serà estrictament confidencial entre la direcció del festival i els 

representants de cadascun dels guions seleccionats, fins que el Festival decidisca anunciar-lo oficial 

i públicament. 

 
ARTICLE 06. JURAT 
 

El jurat estarà compost per destacats professionals del sector cinematogràfic i serà l'encarregat de 

decidir els guions finalistes i atorgar els premis. 

 

El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si ho estima oportú, així com atorgar accèssits 

sense dotació econòmica. 

 

Les decisions del jurat seran inapel·lables. 

 

ARTICLE 07. NORMES GENERALS 
 

L'autor/a mantindrà el seu dret intel·lectual i serà de la seua competència tant que aquests no 

estiguen sotmesos a cap responsabilitat legal, com que no existisquen drets a tercers. Els guions 

finalistes estaran publicats en la web del festival fins a la celebració de la següent edició, donant 

l'oportunitat a possibles productores que s'interessen en ells. 

 

En el cas que algun dels guanyadors o finalistes no desitge que el seu guió siga de domini públic no 

es pujarà a la web del festival. 

 

ARTICLE 10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 

L'autor o propietari mantindrà el seu dret intel·lectual i serà de la seua competència tant que no 

estiguen sotmesos a cap responsabilitat legal, com que no existisquen drets a tercers. 

  

Aquest certamen es regeix pel que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el Reglament de la Llei 

General de Subvencions i el que disposen les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de 

Benidorm per al 2020. No podran participar les persones que estiguen incurses en alguna de les 
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causes de prohibició per a percebre subvencions recollides en l'articule 13 de la Llei General de 

Subvencions. Les dades dels participants seran recollits i tractats de conformitat amb la Llei 15/1999, 

de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Tota la documentació rebuda 

passarà a formar part de l'arxiu del festival. 

 
ARTICLE 11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

 
La inscripció al festival implica l'acceptació d'aquestes bases. 

 

Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l'organització del festival. Les presents 

bases estan subjectes a possibles modificacions i/o annexos per causes alienes a l'organització. 

 

Per a més informació: 

 
guion@skylinefest.es 
www.skylinefest.es 
www.twitter.com/skylinefilmfest 
www.facebook.com/SkylineFilmFestival 
www.instagram.com/skylinefilmfestival 

mailto:guion@skylinefest.es
http://www.skylinefest.es/
http://www.twitter.com/skylinefilmfest
http://www.facebook.com/SkylineFilmFestival
http://www.instagram.com/skylinefilmfestival

