CARTA DE COMPROMÍS I ADHESIÓ A LA CAMPANYA
“PROJECCIÓ SOLIDÀRIA AMB ELS REFUGIATS”
Aquesta carta de compromís té com a objectiu establir el protocol d’actuació i garantir la transparència de la
campanya i les bones pràctiques en la recaptació de les donacions de la projecció del film SYRIA SELF
PORTRAIT (Aigües platejades).
La sessió inclou, la projecció del film i l’opció de presentació del film i dinamització del debat posterior a la
projecció sobre la situació dels refugiats.
L’entitat promotora de la campanya és la FEDERACIÓ CATALANA DE CINECLUBS. Les entitats beneficiàries
són CATALUNYA AMB ACNUR i METGES SENSE FRONTERES. Les entitats col·laboradores són PACO
POCH FILMS (distribuïdora de la pel·lícula) i SODEPAU (presentació de films i dinamització de debats).
Dades de l’entitat que s’adhereix a la campanya:
Nom fiscal:
Adreça fiscal:
Població:
NIF:
Persona de contacte:
Telèfon:
Email:
Lloc de projecció:
Dia de projecció:
Hora de projecció:
Format de projecció:

DVD

BLURAY

Es desitja presentació del film i dinamització del debat posterior? (marqueu l’opció triada):
SI
NO
Es desitja rebre un certificat de desgravació de la donació efectuada? (marqueu l’opció triada):
SI
NO
Compromisos:






Les despeses d’exhibició i organització del film SYRIA SELF PORTRAIT (Aigües Platejades)
s’estableixen en 60€ (més 21% d’IVA), tot i ser valorades en 275 € (més el 21% d’IVA). La
distribuïdora del film Paco Poch i la Federació catalana de cineclubs rebaixen en un 78% els costos
d’exhibició per les entitats que s’adhereixin en aquesta campanya.
La Federació catalana de cineclubs realitzarà una factura a nom de l’entitat organitzadora,
independentment de la recaptació en concepte de donació de la sessió.
La donació recomanada és de 7€ per espectador del film.
L’entitat organitzadora haurà de comunicar el nombre d’espectadors assistents a la projecció a la
Federació catalana de cineclubs i les donacions recollides.



Les donacions recaptades per l’entitat organitzadora de la projecció (un cop pagats els drets
d’exhibició del film i despeses organitzatives) es dividiran en dues parts iguales i s’ingressaran als
dos comptes bancaris de les 2 entitats beneficiàries de la projecció solidària:
CATALUNYA AMB ACNUR
Transferència bancària al c / c 2100 3317 17 220115520 de La Caixa, Oficina 3317 –
Rondes / Passeig de Gràcia, Ronda Sant Pere, 1, 08010 Barcelona.
Indicar en el concepte d’ingrés: concepte d’ingrés:
“Iniciativa solidaria - CAMPANYA PROJECCIÓ SOLIDARIA AMB ELS REFUGIATS”
METGES SENSE FRONTERES
Transferència bancària al c / c: Caixabank ES57 2100 3063 99 2200110010
Indicar en el concepte d’ingrés: concepte d’ingrés:
“Iniciativa solidaria - CAMPANYA PROJECCIÓ SOLIDARIA AMB ELS REFUGIATS”




Els dos comprovants de pagament caldrà fer-los arribar per email a la Federació catalana de
cineclubs al compte de correu: fcc@federaciocatalanacineclubs.cat
L’entitat organitzadora haurà de fer-se càrrec de recollir i retornar el DVD/BLURAY de la pel·lícula a la
seu de la Federació catalana de cineclubs a:
FEDERACIÓ CATALANA DE CINECLUBS
Passeig Salvat Papasseit, 1, 1a planta
Fàbrica del Sol 08003 Barcelona










L’entitat organitzadora en algun cas haurà de fer-se càrrec de les despeses de desplaçament,
allotjament o manutenció de les persones que presentin el film i dinamitzin la sessió en el cas que es
demani aquesta opció.
Les persones que realitzin la presentació no cobraran res per fer-la.
El cartell de difusió de la projecció haurà de seguir el model normalitzat que la Federació catalana de
cineclubs facilitarà a l’entitat organitzadora, conjuntament amb aquesta carta de compromís.
Abans de la sessió caldrà fer arribar els materials de propaganda que hagueu realitzat i, després i, si
teniu fotografies, alguna d’elles.
L’entitat organitzadora es compromet a no fer servir cap dels logotips de les entitats promotores,
beneficiàries o col·laboradores en cap comunicació que no tingui a veure en aquesta campanya.
La programació de la PROJECCIÓ SOLIDÀRIA AMB ELS REFUGIATS no serà efectiva fins que
s’hagi fet arribar aquesta carta signada i escanejada per email a la Federació catalana de cineclubs a
l’email: fcc@federaciocatalanacineclubs.cat
El film SYRIA SELF PORTRAIT, és un film en versió original subtitulada al castellà, per a més
informació del mateix, es pot accedir al web http://www.pacopoch.cat/syriaselfportrait/
Per qualsevol dubte que sorgeixi en els punts expressats en aquest document podeu dirigir-vos a:
Joaquim Roqué Paret
Programador i gestor de projectes
FEDERACIÓ CATALANA DE CINECLUBS
Passeig Salvat Papasseit, 1, 1a planta
Fàbrica del Sol 08003 Barcelona
joaquim@federaciocatalanacineclubs.cat
Tel 93 289 05 62

Signo i estic d’acord amb tots els punts expressats en aquesta carta de compromís
A la població de _________________________, amb data____________________

NOM I SIGNATURA

