
 

 

 

 
II CONCURS “VIDEOCIMS” 

 
 
La FEEC organitza aquest concurs amb la finalitat que les persones  amb llicència federativa 
puguin donar a conèixer els cims que consten al llistat oficial dels “100 Cims”. 
 
Participants 
 
Totes les persones amb llicència federativa que ho desitgin, amb independència de la seva 
participació al repte dels “100 Cims”. 
 
Tema 
 
El tema dels vídeos serà una ressenya a qualsevol dels 522 cims que figuren al llistat. Es pot 
mostrar només la pujada, incloure la baixada, o fer una ruta circular. En qualsevol cas, es 
tracta d’oferir a l’espectador l’informació necessària, en format vídeo, per seguir la ruta 
proposada, així com mostrar els punts d’interès i posar en valor el territori. 
 
 
Normativa 
 
No es considerarà com vàlida una presentació a partir de fotografies estàtiques a les que s’hi 
afegeixin efectes i animacions. L’objectiu del concurs és ressenyar les rutes en format vídeo. 
Tampoc es considerarà una ressenya un vídeo que només mostri les panoràmiques des del 
cim o un time-lapse, per exemple, tot i que evidentment es poden incloure fragments si així es 
desitja. 
 
Els vídeos poden ser gravats com vulgui el participant: en primera persona amb càmeres 
d’acció, en tercera persona mostrant companys, fent servir un dron. L’explicació de la ruta pot 
incloure textos en pantalla, narracions, animacions del recorregut sobre un mapa o fotografia, 
etc.  
 
Les persones que surtin en les imatges han d’haver donat el seu consentiment per escrit. En 
el cas de les persones menors d’edat, seran els pares o tutors legals qui hauran de donar el 
consentiment. 
 
En cas d’utilitzar música de fons o mostrar mapes, el participant s’assegurarà que disposa 
dels drets necessaris per utilitzar-los i poder-ne fer difusió.  
 
La durada màxima del vídeo és de 8 minuts, incloent els títols de crèdit. 
 
El vídeo ha de tenir títol i estar en format MP4. Poden estar filmats amb qualsevol dispositiu: 
telèfon mòbil, càmera de fotos, càmera de vídeo, ... 
 
 
Presentació 
 
Es poden presentar fins a tres vídeos per participant. 
 
Els vídeos es compartiran mitjançant plataformes de vídeo com YouTube, Vimeo, 
Dailymotion, etc. En qualsevol cas, el vídeo haurà de ser privat abans del veredicte del jurat, 



 

 

només accessible mitjançant un enllaç per compartir, i no haver-se publicat enlloc amb 
anterioritat. Els enllaços s’enviaran a 100cims@feec.cat. 
 
El termini de presentació de vídeos comença el dia 1 de febrer de 2023 i finalitza el dia 23 
d’abril de 2023 a les 24 h. 
 
 
Identificació 
 
 
L’autor/a haurà de fer constar el seu nom i el número la llicència de la FEEC, així com el títol 
del vídeo i l’enllaç per poder veure’l. Els vídeos que no tinguin aquestes dades no seran 
acceptats. 
 
La FEEC es reserva el dret de comprovar la validesa de la targeta de federat. 
 
Jurat 
 
 
El jurat estarà format per tres membres del Comitè dels “100 Cims”, amb l’assessorament 
d’una persona experta del món audiovisual.  
 
 
Observacions 
 
El Comitè dels “100 Cims” i la FEEC no es fan responsables de l’ús no autoritzat de música o 
imatges i/o qualsevol altre element protegit per propietat intel·lectual i/o industrial, així com de 
l’ús no consentit de les imatges. 
 
Premis 
 
Hi haurà un únic premi dotat amb un import de 200 €. 
 
 
Veredicte 
 
El veredicte del jurat es farà públic a la pàgina web de la FEEC durant els primers dies del 
mes de maig de 2023 i es comunicarà als participants per correu electrònic. 
 
El lliurament dels premis es farà en la Trobada dels “100 Cims” a Sant Feliu de Codines 
prevista per al 7 de maig de 2023. 
 
La no assistència a l’acte de lliurament de premis, sense un motiu justificat, representa la 
renúncia al premi. 
 

Barcelona, gener de 2023 
 
 
 
 
 


