BASES

XIV CONCURS DE POESIA, CONTE I DIBUIX
2018
BASES:
1. Hi haurà 3 modalitats: poesia, conte i dibuix. En les modalitats de poesia i conte hi haurà les categories: infantil, juvenil i
adult, i en la modalitat de dibuix, la categoria infantil de 5 a 7
anys, de 8 a 12 anys i juvenil de 13 a 20 anys.
Poesia

Conte

Infantil

De 8 a 12 anys

De 8 a 12 anys

Juvenil

De 13 a 20 anys

De 13 a 20 anys

A partir de 21 anys

A partir de 21anys

Adult

Dibuix
De 5 a 7 anys
De 8 a 12 anys
De 13 a 20 anys

2. L’extensió màxima, per a les poesies, serà de 40 versos, i
pels contes un màxim de 3 fulls DIN A4. Pel que fa als dibuixos,
es presentaran en una cartolina tamany DIN A4 que es podrà
passar a recollir per la Biblioteca o l’Àrea d’Atenció a les Persones de l’ajuntament.
3. El tema serà obert i lliure. Els treballs han de ser inèdits i escrits en català. Un mateix autor pot presentar un treball per les
altres modalitats
4. Es premiarà el primer i el segon millor treball de cada modalitat en cadascuna de les seves categories.
Els premis, patrocinats per FESMANA, seran d’un import de
70€ el primer i 30€ el segon, per cadascuna de les categories
juvenil i adult i obsequis en les categories infantils.

5. Els participants no podran ser premiats amb més d’una modalitat.
6. Els treballs es poden presentar de dues maneres:
Entregant-los presencialment a la Biblioteca de Navarcles
(horaris d’obertura), o bé per correu electrònic (poesia i conte) a
la adreça següent:
b.navarcles.sv@diba.cat
7. Els treballs que es presentin presencialment hauran d’anar:
dins un sobre, amb el títol de l’obra, sense signar i a l’interior
del mateix sobre, en un full a part, les dades personals (nom,
edat, adreça i telèfon), en les modalitats de poesia i conte, el
treball i les dades, s’ha d’adjuntar en un USB. Els treballs que
es presentin via correu electrònic s’haurà de fer constar, també,
el nom, edat, adreça i telèfon.
8. El termini de presentació d’originals finalitza el dia 21 de
març.
L’acte solemne de lliurament de premis es farà el dissabte 21
d’abril a les 17h. a la sala de plens de l’ajuntament. Tots els dibuixos, i les poesies i contes seran exposats al vestíbul de l’ajuntament del 18 al 23 d’abril.
9. Per tal de fomentar la participació en el concurs, i ampliar les
opcions de tothom, no podrán optar a premi els guanyadors de
l’última edicio. En aquest supòsit, la comissió concediria una
menció honorífica.
10. La comissió promotora d’aquests concurs es reserva el dret
de modificar alguna de les bases precedents, si ho exigeixen
circumstàncies alienes, com també de resoldre les situacions
imprevistes. La presentació d’un treball suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

