ACCIÓDECAP DONESVISUALS 2022

Preguntes Freqüents (FAQS)

Haig de ser sòcia per a inscriure'm en la convocatòria?
Sí. ACCIÓDECAP és una acció exclusiva per a sòcies de Dones Visuals.
És important tenir perfil obert en el Directori de Dones Visuals?
Sí. El perfil professional de la sol·licitant es valorarà a través de la descripció i contingut del seu
perfil del Directori.
Haig de tenir experiència mínima?
Sí. Considerem perfils adequats els que tinguin experiència acreditada en com a mínim 2
projectes de curtmetratge, publicitat i/o videojocs o 1 llargmetratge per cinema o televisió estrenat
i/o qualificat, on la candidata consti en títols de crèdit amb el perfil/s amb els que aplica.
És important adequar-se als perfils professionals descrits en el punt 2 de les bases i en els
documents específics de cada sessió.
És possible inscriure's en més d'una sessió?
Sí, sempre que el teu perfil professional correspongui amb el que es sol·licita en el punt 2 de les
bases d'aquesta convocatòria.
Cal que les seleccionades es comprometin a assistir a totes les sessions?
Sí. En cas d’incompliment d’aquest compromís injustificadament, l’organització es reserva el
dret a no atendre futures sol·licituds de la participant.
Només s’hi poden presentar dones a la convocatòria?
La convocatòria està oberta a totes aquelles sol·licitants que hagin nascut o s’identifiquin com a
dones.
Em puc presentar a la convocatòria si no sóc major d’edat?
No, totes les candidates hauran d’haver assolit la majoria d’edat el darrer dia de tancament de
sol·licituds.
Què passa si les dates en les quals es desenvolupa ACCIÓDECAP es veuen afectades pel
COVID-19?
Es proposaran dates alternatives i/o que l’acció es dugui a terme a travès de mitjans virtuals.

Barcelona 4 d’abril de 2022.
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