BASES DEL 7è. CONCURS LITERARI JUVENIL TER-BRUGENT
Premi Sant Jordi 2021
MODALITAT I TEMÀTICA
La modalitat serà de microrelats de temàtica lliure.

PARTICIPANTS I CARACTERÍSTIQUES
Categoria Jov 1: de 12 a 16 anys (nascuts entre 2009 i 2005)
Categoria Jov 2: de 17 a 21 anys (nascuts entre 2004 i 2000)
Categoria Jov 3: de 22 a 29 anys (nascuts entre 1999 i 1992)
Podran participar en el concurs totes aquelles obres de narrativa originals que estiguin
escrites en català i que compleixin les bases del concurs. No es poden presentar
escrits ja presentats en les edicions anteriors d’aquest mateix concurs.
El concurs és obert a qualsevol persona jove (12 a 29 anys) que estigui empadronada
a Amer, Anglès, la Cellera de Ter i Sant Julià del Llor i Bonmatí.
El fet de participar en aquest concurs literari no prohibeix la presentació del mateix
treball en altres concursos que es portin al llarg del 2021 arreu del territori català.
Cada concursant només podrà presentar un microrelat.
EXTENSIÓ
Els textos han de tenir una extensió màxima de 15 línies de paper DIN A4 amb mida de
la lletra Arial 11.

PREMIS
Pel primer premi de cada categoria, targeta-regal valorada en 100€ per comprar a
l’Abacus
Per obtenir qualsevol dels premis cal que l’autor/a de l’obra sigui present en l’acte de
lliurament dels premis 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.

INSCRIPCIÓ
Per inscriure’s al concurs cal fer-ho mitjançant el següent formulari on-line
https://forms.gle/KZN3CbtKLemdarqS9 i alhora enviar el microrelat signat amb un
pseudònim per correu electrònic en format PDF a tbaldiz@selva.cat o
abreva@selva.cat.

TERMINI DE LLIURAMENT
El termini per enviar els microrelats és fins el diumenge 11 d’abril de 2021 a les 23:59 h.

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte es farà públic el mateix dia del lliurament de premis que serà el dijous 22
d’abril a les 18:30h (lloc encara per determinar).
●

●
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●
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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 declararà desert qualsevol categoria quan no hi hagi una participació
mínima de 3 microrelats.
L’organització resoldrà qualsevol aspecte que no estigui previst en aquestes
bases.
Els relats guanyadors quedaran en propietat de l’organització per a poder-los
exposar i difondre en els butlletins municipals i webs.
El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i dels drets
i obligacions que se’n deriven.

Organitza:

Amb el suport de :

