REGULAMENTO CONCURSO “CAIXA DE CURTAS”
Edição 2014
ERRATA 01

Comunicamos a todos os interessados no REGULAMENTO DO CONCURSO CAIXA DE CURTAS,
que os itens abaixo passam a ter a seguinte redação:

3. DA EXIBIÇÃO
3.3

Dos 13 CURTAS a serem selecionados pelo júri especializado, ao menos 1 (um) deverá
ser do Panamá e ao menos 1 (um) deverá ser do Equador.

3.3.1

Havendo mais de um CURTA selecionado do Panamá, caberá à SERTV eleger qual
deles será premiado com o Prêmio Nacional, oferecido pela SERTV, podendo
participar da cerimônia de premiação no evento do DOCMONTEVIDEO, na última
semana de julho de 2014.

Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais disposições do referido regulamento.

São Paulo, 08 de maio de 2014.
Comissão Organizadora

REGULAMENTO CONCURSO “CAIXA DE CURTAS”
Edição 2014
ERRATA 02

Comunicamos a todos os interessados no REGULAMENTO DO CONCURSO CAIXA DE CURTAS,
que os itens abaixo passam a ter a seguinte redação:

1. DO OBJETO E PRAZO
1.5

O Concurso “CAIXA DE CURTAS” será realizado em todo o território latino-americano, no
período de 02 de maio de 2014 a 14 de julho de 2014, sendo a inscrição realizada
exclusivamente através do portal www.tal.tv/cajadecortos, e de acordo com o cronograma
previsto no item 5 deste Regulamento.

1.14

A votação para o CURTA mais votado pelo público será aberta a partir do dia 30 de junho
de 2014, até as 23:59h do dia 13 de julho de 2014.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.20

As inscrições realizadas poderão ser canceladas através do envio de um e-mail com esta
solicitação para cajadecortos@tal.tv, até a véspera do início da votação online, dia 30 de
junho de 2014.

3. DA EXIBIÇÃO
3.1

Todos os CURTAS inscritos e pré-selecionados no concurso CAIXA DE CURTAS serão
exibidos na internet para votação, a partir do dia 30 de junho de 2014, até as 23:59h do
dia 13 de julho de 2014.

4. DO JULGAMENTO E PREMIAÇÃO
4.6

A TAL divulgará em 14 de julho de 2014 os vencedores do Concurso CAIXA DE CURTAS,
que deverão apresentar em até 7 dias da comunicação/divulgação da premiação – 21 de
julho de 2014 - os documentos e materiais listados no item 6 deste Regulamento.

5. CRONOGRAMA GERAL

FASE

PERÍODO

Inscrição

02 de maio de 2014 até as 23:59h do dia 23 de junho de 2014

Pré-seleção

24 de junho de 2014 até o dia 30 de junho de 2014

Votação da comissão de jurados

30 de junho de 2014 até o dia 13 de julho de 2014

Votação online

30 de junho de 2014 até as 23:59h do dia 13 de julho de 2014

Divulgação dos vencedores

14 de julho de 2014

Entrega de documentação CURTAS vencedores

Até 21 de julho de 2014

Entrega dos prêmios

A partir de agosto de 2014

Início do licenciamento dos CURTAS

01 de setembro de 2014

Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais disposições do referido regulamento.

São Paulo, 10 de junho de 2014.
Comissão Organizadora

REGULAMENTO CONCURSO “CAIXA DE CURTAS”
Edição 2014
ERRATA 03
Comunicamos a todos os interessados no REGULAMENTO DO CONCURSO CAIXA DE CURTAS,
que os itens abaixo passam a ter a seguinte redação:

1. DO OBJETO E PRAZO
1.5

O Concurso “CAIXA DE CURTAS” será realizado em todo o território latino-americano, no
período de 02 de maio de 2014 a 19 de agosto 2014, sendo a inscrição realizada
exclusivamente através do portal www.tal.tv/cajadecortos, e de acordo com o cronograma
previsto no item 5 deste Regulamento.

1.14

A votação para o CURTA mais votado pelo público será aberta a partir do dia 01 de agosto
de 2014, até as 23:59h do dia 18 de agosto de 2014.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.20

As inscrições realizadas poderão ser canceladas através do envio de um e-mail com esta
solicitação para cajadecortos@tal.tv, até a véspera do início da votação online, dia 31 de
julho de 2014.

3. DA EXIBIÇÃO
3.1

Todos os CURTAS inscritos e pré-selecionados no concurso CAIXA DE CURTAS serão
exibidos na internet para votação, a partir do dia 01 de agosto de 2014, até as 23:59h do
dia 18 de agosto de 2014.

4. DO JULGAMENTO E PREMIAÇÃO
4.6

A TAL divulgará em 19 de agosto de 2014 os vencedores do Concurso CAIXA DE CURTAS,
que deverão apresentar em até 7 dias da comunicação/divulgação da premiação – 26 de
agosto de 2014 - os documentos e materiais listados no item 6 deste Regulamento.

5. CRONOGRAMA GERAL

FASE

PERÍODO

Inscrição

02 de maio de 2014 até as 23:59h do dia 07 de julho de 2014

Pré-seleção

08 de julho de 2014 até o dia 01 de agosto de 2014

Votação da comissão de jurados

01 de agosto de 2014 a 18 de agosto de 2014

Votação online

01 de agosto de 2014 até as 23:59h do dia 18 de agosto de 2014

Divulgação dos vencedores

19 de agosto de 2014

Entrega de documentação CURTAS vencedores

Até 26 de agosto de 2014

Entrega dos prêmios

A partir de setembro de 2014

Início do licenciamento dos CURTAS

01 de outubro de 2014

Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais disposições do referido regulamento.

São Paulo, 23 de junho de 2014.
Comissão Organizadora

