
                         Regulamento para participação do Urban Films Festival 2017 

12° edição do Urban Films Festival 

Qualificação UFF Tour 

 

 

No quadro da 12° edição do Urban Films Festival organizado pela associação RStyle e que 

acontecerá em Paris de 6 a 8 de outubro de 2017, a associação lança a chamada para 

participação. 

 

ORGANIZADOR, DATAS, TEMA E CATEGORIAS 

A associação RStyle, que se encontra sediada no número 41, avenida de Flandre 75019 Paris, 

organiza a chamada para filmes no quadro do Urban Films Festival (Festival internacional de 

filmes urbanos) que acontecerá de 6 a 8 de outubro de 2017, em Paris. 

-até 1 de março para a qualificação Nova-Caledônia 

-até 1 de abril para a qualificação Canadá 

-até 15 de junho para a qualificação Ilha da Reunião 

-até 15 de julho para a qualificação Brasil 

 

O que é o filme urbano?  ´´Filmes devotados a cidade e a todas as práticas e modos de vida 

que dela emanam. Através de filmes urbanos, de histórias verídicas, sombrias ou engraçadas 

encontramos seu denominador comum no seu cenário: a rua, de Seul ao Rio, passando por 

Seattle ou Ouagadougou. O filme urbano permite redescobrir a cidade no seu sentido amplo: 

história, dança, movimentos, comunidades, culturas de rua e esportes, todos os aspectos da 

cidade e das culturas urbanas ali representados. ´´ 

 

As diferentes categorias de participação do festival são: 

 

Documentário 

de duração máxima de 17 minutos 

 

Performance 

de duração máxima de 7 minutos 

 

 

Ficção 

de duração máxima de 15 minutos 

 

Animação 

de duração máxima de 15 minutos 

 

 

 

 



OBJETO E INSCRIÇÃO 

A participação no Festival implica a aceitação expressa e sem reserva do presente regulamento, 

em todas suas estipulações. Em primeiro lugar, os participantes deverão preencher o formulário 

online no site www.urbanfilmsfestival.com assim como um link de download do curta-metragem em HD 

1920*1080. Se o filme for selecionado, será pedido ao candidato em seguida um arquivo vídeo 

DCP em todo tipo de mídia (USB, web transfert) no escritório do festival (RStyle/Urban Films 

Festival 74 rue d`Aubervilliers 75019 Paris) ou por e-mail uff.rstyle@gmail.com a contar duas 

semanas após o anúncio dos filmes selecionados.  

 

SELEÇÃO 

O escritório do festival comunicará o resultado da seleção no decorrer do mês de setembro de 

2017 aos responsáveis pela inscrição (produtor, diretor...). Será de responsabilidade dos 

participantes fornecer dentro do prazo todos os elementos pedidos para a seleção do festival. Os 

custos de transporte são de responsabilidade do participante. 

 

RECOMPENSAS/PRÊMIOS 

O curta-metragem vencedor receberá um troféu, a participação de seu filme na final internacional 

em Paris assim como um bilhete de avião ida e volta para Paris em outubro de 2017. A título de 

informação, é possível consultar os prêmios atribuídos nos anos anteriores pelo site 

www.urbanfilmsfestival.com . 

 

DIVULGAÇÃO E EXPLORAÇÃO 

O local do Festival será comunicado em data posterior. 

Os vídeos participantes poderão fazer parte de outras projeções no quadro do Urban Films 

Festival itinerante. O escritório do Urban Films Festival se reserva o direito de utilizar os vídeos 

selecionados em operação de promoção do festival e dos que virão. Preenchendo o presente 

regulamento  você concorda igualmente que, no quadro de sua difusão para a competição oficial 

do Urban Films Festival 2017, seu curta-metragem será conservado e arquivado nos arquivos do 

Urban Films Festival. Os vídeos participantes também estarão acessíveis para visualização na 

Midiateca de culturas urbanas gerida pela RSTYLE. 

 

RESPONSABILIDADE 

O participante se responsabilizará pelas autorizações de terceiros tendo direto ou indiretamente 

participado de sua realização e/ou que tenham qualquer direito a se fazer valer, notadamente seu 

direito de imagem. O participante assumirá também o encargo de todos os eventuais pagamentos 

advindos da realização. O organizador não se encarrega das responsabilidades em caso de litígio 

sobre os direitos de imagem et de som, somente o participante será responsável. 

___________________________________________________ 

Data e assinatura 

Lido e aprovado 

mailto:uff.rstyle@gmail.com
http://www.urbanfilmsfestival.com/

