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Establécense dúas categorías, unha para participantes ata 18 anos cuxo premio será una
vídeo cámara e outra para maiores, cun notebook para o gañador. As obras poderán ser
individuais ou colectivas, e cada participante ou grupo de participantes poderán presentar un
máximo de dúas obras. Os traballos que concursen deberán ser inéditos e non presentados en
anteriores concursos.

O prazo de inscrición vence o día 18 de novembro de 2010 e as bases se poden recoller na
páxina web do Concello de Nigrán: http://www.nigran.org

As obras serán expostas ó público o día 25 de novembro de 2010 durante o transcurso do acto
que terá lugar con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia de Xénero
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Organizado polo Centro de Información ás Mulleres (CIM) do Concello de Nigrán, convócase o
II CONCURSO DE CURTAS
denominado
“NON Á VIOLENCIA DE XÉNERO”
.
O obxectivo será a elaboración de curtametraxes en formato DVD ou diaporama que formen
parte da
campaña de sensibilización contra a violencia de xénero desenvolvida polo CIM. As
curtametraxes deberán ser rodados con móbil ou cámara de vídeo de unha duración máxima
de 6 minutos.
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