Altres consideracions
El veredicte del jurat serà inapel·lable i
es reserva el dret a declarar desert
alguns dels premis.
Els autors dels treballs cedeixen el dret
de publicació i divulgació de les seves
obres a l’Ajuntament de Puigpunyent.
Els originals de les obres guanyadores
quedaran a disposició de l’organització.
La resta d’obres podran ser recollides
pels autors durant un termini màxim de
dos mesos a partir de la data de
lliurament dels premis.
Qualsevol
imprevist
l’organització.
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El fet de concursar implica l’acceptació
total d’aquestes bases.

4t concurs literari
de relat breu
Sant Jordi 2019
Puigpunyent

Optaran a premi tots els treballs
presentats que compleixin les següents
bases:
Participació
Hi pot participar tot l’alumnat dels
nivells educatius de 1r a 6è d’educació
primària del CEIP Puig de na Fàtima i
totes les persones empadronades al
municipi.
Categories
Hi haurà 4 categories:
Infantil petits: Infants nascuts en els
anys 2010, 2011 i 2012.
Infantil grans: Infants nascuts en els
anys
2007, 2008 i 2009.
Juvenil: joves de 12 anys a 30 anys.
Adulta: persones de més de 30 anys.
Tema
El relat breu serà de temàtica lliure.
Presentació dels treballs
Els treballs han de ser originals i inèdits
i no premiats en cap altre certamen.

L’extensió dels treballs segons la categoria
serà la següent:
- Infantil petits: un màxim d’un full.
- Infantil grans: un mínim d’un full i un
màxim de dos.
- Juvenil i adult: un mínim de dos fulls i
un màxim de 6.
Els treballs es presentaran escrits per una
sola cara, a doble espai, amb lletra de
mida 12 del tipus Times New Roman, amb
els marges de 2 cm als quatre costats.
El treball anirà presentat amb full a part
on hi constarà el títol de l’obra i un
pseudònim
que
permetrà
la
seva
identificació. Tots els fulls aniran grapats.
El treball no pot anar signat.
El treball original es lliurarà dins un sobre
tancat de mida din-A4, adreçat a la
Biblioteca de Puigpunyent, indicant el títol
del relat i el pseudònim.
Dins aquest sobre n’hi haurà un altre més
petit i tancat identificat amb el pseudònim,
que ha de contenir la informació següent:
nom i llinatges, adreça, telèfon de
contacte, correu electrònic, any de
naixement i categoria.

Escrits en prosa íntegrament en llengua
catalana, processats amb ordinador.

Lliurament i termini

Cada participant només pot presentar
un treball.

Els relats breus es podran presentar fins a
dimarts dia 16 d’abril de 2019 a les 20h a:

Biblioteca Municipal de Puigpunyent
Carrer de sa Travessia, 35 1r pis
Més informació: 971 614 185 o
biblioteca@ajpuigpunyent.net
Veredicte i premis
El veredicte del jurat es donarà a
conèixer dimarts 23 d’abril a les 18.30
hores, dins els actes de celebració del
dia de Sant Jordi a la Casa de Cultura.
A l’acte es lliuraran els premis i es
llegiran les obres premiades.
En cada categoria, es concedirà un únic
premi consistent en un xec regal, per un
valor de 60,00€, destinats a l'adquisició
de llibres.
A més, totes les persones que hagin
participat en el concurs tendran un
obsequi d’un llibre a elegir.
Jurat
Estarà format per:
- La bibliotecària municipal
- El director o mestre/a del CEIP Puig
de na Fàtima
- Un membre de la junta de l’APIMA
Puig de na Fàtima
- La regidora d’educació i cultura, o
persona en qui delegui

