
A concexalía de Xuventude do Excmo. Concello de Lugo convoca o concurso para seleccionar o 
Cartaz do VII Festival de Cine Fantástico de Monforte de Lemos, FanCine de Lemos. 


1. FINALIDADE DO CONCURSO 

Entre as diferentes accións que se levarán a cabo con motivo do Festival de Cine Fantástico de 
Monforte de Lemos, convócase un certame para seleccionar o cartaz da súa VII edición, que se 
celebrará do 21 ao 25 de xullo de 2021.

O obxectivo do Concurso é estimular a creatividade de artistas e deseñadores da rexión, así 
como promover a imaxe do certame nesta edición a nivel nacional e internacional.

É un concurso aberto dirixido a deseñadores, artistas e escolas da comarca de Lugo.


O cartel será a peza máis visible en todas as accións de comunicación realizadas con motivo 
desta nova edición do certame cinematográfico (publicacións, páxina web, publicidade, etc.).


2. ENTIDADE CONVOCATORIA 
A entidade que convoca o concurso é Amanita Studio, organizadora do Festival de Cine 
Fantástico, Fancine de Lemos.


3. TEMA 

O cartaz oficial da VII edición do Festival de Cine Fantástico de Monforte de Lemos pretende 
difundir a cultura cinematográfica entre os cidadáns, dando a coñecer o traballo dos cineastas 
nacionais e internacionais e que Monforte respira cine en todas partes.


Nos traballos enviados, debe estar claramente visible o seguinte texto:

Fancine de Lemos

VII Festival de Cine Fantástico de Monforte de Lemos

Do 21 ao 25 de xullo de 2021.

www.fancinedelemos.com

O cartaz debe incluír necesariamente a versión oficial da tipografía: "FANCINE DE LEMOS", que 
se pode descargar desde o sitio   https://www.dropbox.com/sh/qh89p8p7mdi4cuc/
AAAxW1o5VXsc-QfEtW-hrwVea?dl=0


O deseño debe ter un espazo libre para a posterior inserción dos logotipos das organizacións e 
empresas colaboradoras.


https://www.dropbox.com/sh/qh89p8p7mdi4cuc/AAAxW1o5VXsc-QfEtW-hrwVea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qh89p8p7mdi4cuc/AAAxW1o5VXsc-QfEtW-hrwVea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qh89p8p7mdi4cuc/AAAxW1o5VXsc-QfEtW-hrwVea?dl=0


4. PRESENTACIÓN 
Os autores que se presenten ao concurso deberán facer o seu deseño en tamaño A2 (42 x 59,4 
cm) e envialo en formato JPG, modelo de cor RGB vertical, por correo electrónico a 
prensa@fancinedelemos.com . O prazo para recibir as propostas é 07 DE MAIO ás 23:59 horas.

O correo electrónico enviado á organización debe conter a seguinte información:

1. Asunto do correo: Concurso de carteis anuncio FANCINE

2. Imaxe jpg co deseño presentado.

3. Documento PDF coa seguinte información:

1. Título / s do cartel.

2. Nome do autor.

3. Teléfono de contacto.

4. Correo electrónico de contacto.

5. Explicación do póster (máximo 200 palabras / póster).

Os traballos presentados deben ser orixinais e non poderán ser premiados previamente.

A organización enviará un correo electrónico de confirmación coa recepción de cada traballo.

O autor do cartel debe ter os dereitos sobre as imaxes e elementos empregados no cartel ou ben 
deben ser recursos de uso gratuíto.


5. PREMIO 
Establécese un único premio para o gañador dotado con 300 € (sen Iva) e un diploma que se 
entregará na gala de clausura do festival.


6. XURADO E SELECCIÓN 
A selección do cartel gañador será realizada por un Comité de Avaliación, composto por 
profesionais vinculados á organización do evento, así como por expertos en cine e comunicación.


7. OBRAS PRESENTADAS 
O xurado poderá declarar deserto o premio oficial se considera que ningunha das obras 
presentadas cumpre os méritos suficientes para ser galardoada.


As decisións do xurado serán inapelables. Os concursantes polo simple feito de participar neste 
concurso renuncian expresamente ao exercicio de todo tipo de reclamacións contra as 
resolucións dese concurso.

Os traballos participantes serán expostos fisicamente na casa da cultura Lois Pereiro, Monforte 
de Lemos nas datas próximas á celebración do Festival e durante o mesmo.

Os participantes poderán retirar os seus traballos impresos, se se trata dunha mostra física 
colectiva, unha vez rematado o Festival, sempre que o soliciten fisicamente e se identifiquen 
durante os días que se celebra o evento.


mailto:prensa@fancinedelemos.com


8. CALENDARIO 
Este concurso terá lugar segundo o seguinte calendario:

• 07 maio de 2021: data límite para a recepción de obras.

. 15 maio 2021: decisión do xurado.

. 01 Xuño: presentación oficial do cartaz da VII edición nunha rolda de prensa

• 25 de xullo: entrega do diploma especial FANCINE DE LEMOS durante a clausura do evento.


9. DEREITOS DE PROPIEDADE 
O autor do deseño gañador cede exclusivamente a FANCINE DE LEMOS 2021 os dereitos para 
explotar a obra gañadora sen ningunha limitación.



