10è CONCURS LITERARI DE LES PRESES
BASES:
1. MODALITAT
La modalitat per la qual es pot concursar és el relat curt de temàtica lliure.
2. PARTICIPANTS
-

Obert a tota persona resident a la província de Girona.
Categories segons l'edat dels participants:







Categoria A: 1r i 2n de primària (cicle inicial)
Categoria B: 3r i 4t de primària (cicle mitjà)
Categoria C: 5è i 6è de primària (cicle superior)
Categoria D: 1r i 2n d'ESO
Categoria E: 3r i 4t d'ESO
Categoria F: a partir de 16 anys o més

3. REQUISITS DE LES OBRES DELS CONCURSANTS










Els treballs han de ser individuals, escrits en català i totalment inèdits.
Queden exclosos els treballs que hagin estat premiats en altres concursos, així com també els
guanyadors de l'anterior edició del concurs.
L'extensió serà inferior a 5 DIN-A4.
Tots els treballs seran mecanografiats a una sola cara, amb un interlineat d'1'5, amb lletra Arial 12.
Només s'acceptarà una obra per participant.
Els treballs no aniran signats i portaran un títol, un pseudònim i la data de naixement (o curs
escolar) amb el qual es distingirà l'autor.
De cada treball s'ha de presentar 6 còpies en format paper.
Els treballs es presentaran dins un sobre tancat on s'indicarà a la part exterior: “ 10è CONCURS
LITERARI DE LES PRESES - RELAT CURT ”.
Dins el sobre hi haurà una targeta amb el nom, cognoms, adreça, telèfon i número del DNI, o bé,
una fotocòpia del DNI de l'autor/a tancat dins un sobre petit (a l’exterior d’aquest sobre petit hi
haurà d’haver el pseudònim).

4. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ
 Els treballs s'hauran de presentar a la biblioteca de Les Preses de dilluns a divendres de 16:30 a
19:30.
 Els treballs que no reuneixin els requisits de les obres concursants no seran valorats.
 La data límit de presentació dels treballs concursants serà el divendres 19 d'abril de 2019.

5. PREMIS
-

Hi haurà un premi per categoria:
 Categoria A: lot de material didàctic valorat en 50 euros.
 Categoria B: lot de material didàctic valorat en 75 euros.
 Categoria C: lot de material didàctic valorat en 100 euros.
 Categoria D: lot de material didàctic valorat en 125 euros.
 Categoria E: lot de material didàctic valorat en 150 euros.
 Categoria F: lot de material didàctic valorat en 175 euros.

- Enguany, també hi haurà un premi al pseudònim més creatiu i original. (Dues entrades a la piscina
municipal de les Preses).
 El termini màxim per recollir els premis acaba el 22 de novembre de 2019.
 El jurat pot declarar deserta una categoria si la qualitat dels treballs així ho requereix.
6. JURAT
 El jurat estarà format per persones vinculades al municipi i per persones relacionades al món de les
lletres.
7. VEREDICTE
 El veredicte del jurat i lliurament de premis es durà a terme en el transcurs de la Festa de Roser (25 i
26 de maig).
 Les obres que hagin obtingut premi seran publicades a un suplement de la revista municipal i al web
de l'Ajuntament de Les Preses.
 Les obres premiades passaran a formar part de l'arxiu de l'Ajuntament.
 Les obres no premiades que no s'hagin recollit a l'Ajuntament al cap d'un any seran destruïdes.
 Les obres guanyadores i finalistes podran ser consultades a la biblioteca municipal.
8. NOTES
 Qualsevol imprevist serà resolt per la comissió organitzadora.
 El fet de concursar implica la total acceptació d'aquestes bases.

Les Preses, 12 de febrer de 2019

