
 
 
 
 
 
 
 
 
Art 1 - L'associació Film Spring Open France i Image In organitzen la primera temporada del projecte " Let’s change the 
world ". Aquest projecte compta amb el suport de la Film Spring Open Foundation, sota la supervisió de Florent 
Pallares, creador amb Barbara Kurzaj del grup internacional de directors Red Eyes Cool. 
 
Art 2 - " Let’s change the world" és un projecte documental interactiu sobre persones o grups de persones que intenten 
canviar el món a la seva escala. El públic els pot seleccionar per país o per tema. La primera temporada es llançarà 
després dels tallers de Cinema a l’aire lliure a la primavera de l’octubre del 2021. Estarà disponible gratuïtament en 
línia. Els documentals més vistos s’editaran en una pel·lícula de 52 minuts, els beneficis dels quals es redistribuiran per 
igual entre els directors d’aquests documentals i els socis financers del projecte. 
 
Art 3 - El festival " Let’s change the world " té com a objectiu seleccionar els documentals que formaran part del 
projecte " Let’s change the world ". 
 
Art 4 - Gènere acceptat: documentals de menys de 10 minuts. 
 
Art 5 - Tema acceptat: documentals sobre persones o grups de persones (associacions, empreses, etc.) que intenten 
canviar el món a la seva escala. 
 
Art 6 - S’admeten tots els països i idiomes. Tot i així, la subtitulació en anglès és obligatòria, sota la pena de 
desqualificació del documental. 
 
Art 7 - Està estrictament prohibit l’ús d’imatges manllevades d’altres obres –excepte aquelles que serien objecte d’una 
cita en el sentit previst per la llei. The Film Spring Open France i Image In associations declina tota responsabilitat civil 
i penal per imatges o obres musicals utilitzades en pel·lícules sense l'autorització dels autors. 
 
Art 8 - Per mantenir les qualitats artístiques i tècniques del projecte " Let’s change the world ", els documentals seran 
sotmesos a una preselecció. Només es mostraran en línia els documentals enviats i seleccionats. Les decisions del 
comitè de preselecció seran inapel·lables i sense recurs. Els directors seran avisats de la seva selecció després dels 
tallers a l’aire lliure de Film Spring a l’aire lliure. 
 
Art 9 - Després de la selecció, es sol·licitarà un fitxer HD per a la distribució del vostre treball en línia. S'afegirà un menú 
interactiu al final dels crèdits del vostre treball. 
 
Art 10 - Enviant la seva obra, el director n’autoritza la distribució sense cap compensació econòmica. 
 
Art 11 - Per participar, s’ha de gravar cada documental https://filmfreeway.com/letschangetheworld-FSO abans del 
31 d’agost. La inscripció és gratuïta. 
 
Art 12  - La inscripció al projecte " Let’s change the world " implica l'acceptació plena i sense reserves d'aquestes 
normes, que consten de 12 articles. 
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