SantJordi2018
1. Hi haurà dues modalitats: Prosa i Poesia.
2. Hi podrà participar tota persona que ho desitgi d’acord amb les
categories següents:
Infantil A: fins a 10 anys
Infantil B: d’11a 13 anys
Juvenil: de 14 a 17 anys
Adults: a partir de 18 anys
3. Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 obres per
modalitat.
4. Les obres hauran de ser escrites en català i seran inèdites.
5. Els treballs hauran de presentar-se en original (gravat en un CD)
i 9 còpies escrites amb font de lletra Arial i el cos que sigui mínim
de 12, a doble espai en fulls de format DIN-A4 per una sola cara.
Per a la categoria Infantil fins als 10 anys la presentació serà lliure
i fins a la categoria Infantil B la modalitat dels treballs presentats
serà lliure.
6. Els treballs en prosa hauran de tenir una extensió mínima de 2
fulls i una extensió màxima de 6 fulls.
7. Els treballs en poesia podran presentar-se en forma d’un poema
o d’un conjunt de poemes, amb una extensió mínima de 40 versos
i, una extensió màxima, de 80.
8. Els treballs hauran de lliurar-se en un sobre tancat, a l’exterior
del qual figurarà el lema o títol de l’obra, la modalitat i la categoria
en què participa. A l’interior, a més de l’original de l’obra (gravat en
CD) i les 9 còpies en suport paper, s’hi haurà d’incloure un sobre
tancat, a l’exterior del qual figurarà també el lema o títol de l’obra i
a l’interior s’indicarà el títol de l’obra, el nom i els cognoms de
l’autor, l’edat, l’adreça, el telèfon i s’hi inclourà la fotocòpia del DNI
9. Els treballs podran lliurar-se fins al dilluns, 19 de març a la
Masia de Can Cortès, Camí Reial, 56, 08184 Palau-solità i
Plegamans. L’horari de recepció dels treballs serà de dilluns a
divendres de 10 a 14 hores i de 16 a 21 hores. Si els treballs
s’envien per correu, s’haurà de fer a la mateixa adreça.
10. Hi haurà tres premis per categoria i modalitat:
INFANTIL A i B:
1r premi: lot de llibres, medalla i diploma
2n premi: lot de llibres, medalla i diploma
3r premi: lot de llibres, medalla i diploma
JUVENIL
Premi: 400 euros i diploma
Premi finalista: 300 euros i diploma
Premi menció del jurat: 100 euros i diploma
ADULTS:
Premi: 500 euros i diploma
Premi finalista:400 euros i diploma
Premi menció del jurat: 150 euros i diploma
11. La Regidoria de Cultura podrà promoure la publicació conjunta
o individual dels treballs guardonats.
12. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si els
nivells no arriben als mínims exigits.
13. El veredicte del Jurat serà inapel·lable i el lliurament dels
premis es farà a la vigília de la Festa de Sant Jordi, el dissabte 21
d’abril de 2018, a les 18 h, a l’Auditori de Can Cortès.
14. El Jurat estarà format per persones vinculades a
l’ensenyament i/o la cultura de la nostra vila.
15. El fet de participar en el Certamen suposa la plena acceptació
d’aquestes bases.
16. Qualsevol aspecte, no previst en aquestes bases, serà decidit
per la Comissió Organitzadora amb l’assessorament del Jurat.

Palau-solità i Plegamans!

