#MICRORELATJOVE

•

CONCURS DE MICRORELATS JUVENIL SELVA SUD 2017

•
•

Modalitat i temàtica
La modalitat serà de microrelats amb temàtica lliure. Es valorarà especialment
que l’acció o els personatges formin part del territori de la Selva Sud.

Llocs i terminis de lliurament
Els microrelats s’han d’enviar com a document adjunt únicament via internet a
ambudes adreces de correu electrònic:
joventut@breda.cat / pijhostalric@gmail.com.
El termini de presentació és fins al dia 16 d’abril.

Participants i característiques
Categoria A, nascuts 2004-2001 (13 i 16 anys)
Categoria B, nascuts 2000-1995 (17 i 22 anys)
Categoria C, nascuts 1994-1987 (23 i 30 anys)
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L’extensió haurà de ser de màxim 300 caràcters (sense espais). Podran
participar en el concurs totes aquelles obres de narrativa originals que
estiguin escrites en català i que compleixin les bases del concurs.
El treball (com a document adjunt al correu electrònic) ha de portar el títol
de l’obra, la categoria i un pseudònim.
En el cos de text del correu electrònic s’ha d’especificar també les
següents dades personals: Nom i cognoms de l’autor/a, fotocòpia del DNI,
telèfon de contacte i correu electrònic.
El concurs és obert a qualsevol persona que estigui empadronada a
Breda, Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes o Sant Feliu de Buixalleu a
partir de l’1 de gener de 2016.
Només es podrà presentar un treball per cada modalitat.

El fet de participar en aquest concurs literari no impedeix la presentació del
mateix treball en altres concursos literaris.
Els treballs presentats no poden haver estat guanyadors de cap altra
concurs literari anterior al gener de 2017.

Premis
Hi haurà un premi per a cada un dels sis millors microrelats, primer i segon en
cada categoria, que consistiran en la quantitat de 125€ els primers i 50€ els
segons.
Per obtenir qualsevol dels premis cal que l’autor/a de l’obra sigui present en
l’acte de lliurament o bé que hi hagi una altra persona en
representació seva. En cas contrari el premi serà lliurat a l’autor/a
següent amb més puntuació.

Veredicte i lliurament de premis
El veredicte es farà públic just abans del lliurament de premis que serà el
diumenge 23 d'abril a les 18.30 hores a la Plaça del Convent de Breda.
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El jurat està format per persones enteses en literatura els noms de les
quals es donaran a conèixer en el mateix acte d’entrega de premis. El jurat
està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir. En
qualsevol cas, el seu veredicte serà sempre inapel·lable.
El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis quan no hi hagi
participació i/o manqui qualitat en els treballs presentats.
L’organització resoldrà qualsevol aspecte que no estigui previst en
aquestes bases.
El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases, dels
drets i obligacions que se’n deriven i l’autorització expressa als
Ajuntaments participants per a posar a disposició del públic els microrelats
presentats a concurs durant el temps que es consideri oportú.

