I Concurso de Book Trailer
Organizado pela Rede de Bibliotecas de Tavira

A Rede de Bibliotecas de Tavira leva a cabo um concurso de book trailers no Concelho de Tavira, com o principal
objectivo de dinamizar e promover a leitura, a cultura e as Bibliotecas.
Um book trailer é um vídeo curto que tem como objectivo apresentar de maneira breve e visual a atmosfera de
um livro, sem mostrar a trama completa nem o desenlace, de maneira a sugerir e criar o interesse do leitor para
ler aquele livro.
Na página web https://projetolivrosentretakes.wordpress.com/ podem consultar ligações onde são mostrados
exemplos de book trailers e recomendações sobre como realizar um.

Normas do Concurso
1. DESTINATÁRIOS
Podem participar no concurso, o público escolar e toda a comunidade em geral do concelho de Tavira.
Participação:
a) Individual ou, no máximo, uma equipa de 2 pessoas.
b) Cada pessoa ou equipa pode apresentar um único book trailer a concurso.
c) O book trailer deve ser baseado num livro à escolha (ficção ou não).
d) O book trailer deverá ter uma duração mínima de 30 segundos e máxima de 2 minutos.
e) O book trailer deve ser inédito e não poderá ter sido apresentado noutro concurso.
f)

O book trailer poderá conter um máximo de 3 ilustrações da obra original.

2. PRÉMIOS
Será premiado o melhor book trailer em cada uma das seguintes categorias:
Categoria 1 – 1º Ciclo
Categoria 2 – 2º e 3º Ciclos
Categoria 3 – Secundário e adultos
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3. FORMA DE PARTICIPAÇÃO
A data limite para participar é até ao dia 23 de Fevereiro de 2018
Para participar no concurso deverão:
a) Publicar o book trailer na internet (p. ex. youtube, vimeo, drive) e enviar o link.
b) O book trailer deve conter ficha técnica.
c) Deverá ser preenchido o formulário de participação em: http://www.cmtavira.pt/site/sites/default/files/cmt/formularios/Formulario_Book_trailers_2018.pdf

Serão excluídos do concurso todos os book trailers que não apresentem os requisitos e as bases
solicitadas, bem como os apresentados fora do prazo estipulado.

4. JÚRI E AVALIAÇÃO
O júri é formado por três pessoas de relevo a nível cultural, do livro e do marketing digital.
A avaliação terá os seguintes critérios:
a) Apelativo para despertar a leitura da obra (Criatividade).
b) Banda sonora e imagens adequadas (Qualidade artística).
c) Qualidade técnica.
d) Correcção linguística.

5. ENTREGA DE PRÉMIOS E COMUNICAÇÃO DOS VENCEDORES
Os prémios serão entregues num ato público durante a Semana da Leitura (entre 5 e 9 de março de
2018). O local e a data serão comunicados com antecedência no site da Rede de Bibliotecas de Tavira
http://www.cm-tavira.pt/site/node/7131

6. DIREITOS DE UTILIZAÇÃO E CONSENTIMENTO DE DIVULGAÇÃO
a) Os autores de cada trabalho responsabilizam-se pelo seu conteúdo e garantem que o mesmo é
integralmente da sua autoria, salvaguardando que o trabalho e a respetiva divulgação não
infringem quaisquer direitos de autor ou direitos conexos.
b) A divulgação, quer dos trabalhos vencedores, quer de outros trabalhos a concurso, fica
dependente de consentimento expresso e explícito a prestar nos termos do modelo anexo ao
presente regulamento.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Todos os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo júri.
b) Das Decisões do júri não cabe recurso.
Município de Tavira | Praça da República, 8800 - 951 Tavira | tel.: 281 320 500 | fax: 281 320 599 |
email: camara@cm-tavira.pt | www.tavira.pt

2

