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Bases de la convocatòria

• L’organització no es fa responsable del contingut de les obres
presentades.
• L’organització es reserva el dret de modificar algun punt de les bases
per a fer front a qualsevol imprevist.
• La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes
bases i la conformitat amb el veredicte del jurat.

• L’obra ha d’estar signada sota pseudònim.

• El jurat estarà format per:
- Dos o tres representants del món de les lletres
- Un representant de la Biblioteca Mercè Rodoreda, que actuarà
com a secretari

• Extensió màxima: dos fulls A4, espai interlineat 1’5, Arial 12, per una
sola cara.

• El veredicte es farà públic el dia 23 d’abril de 2021 via les xarxes socials
de la biblioteca.

• Categories: A (de 12 a 14 anys), B (de 15 a 17 anys) i C (a partir de 18
anys).

• El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis si
creu que les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient, o
tanmateix establir algun premi accèssit si ho creu convenient.

• Tema: sentiments d’amor o desamor dels enamorats.
• Es pot participar en dos modalitats: llengua catalana o castellana.

• Participació individual.
• Nombre màxim d’obres a presentar: dues cartes per persona.
• Presentació d’originals: Biblioteca Mercè Rodoreda, del 16 de març al 4
d’abril de 2021. No podran participar-hi, ni seran exposades les obres
que es presentin amb posterioritat a aquesta data o que no compleixin
amb els requisits establerts.
• Les obres es lliuraran per correu electrònic a l’adreça: biblioteca@
platjadaro.com. Fent constar en l’apartat “assumpte”: XI Concurs Literari Cartes d’Amor...o No! . El correu ha de tenir dos arxius adjunts:
un document en format PDF o similar que contingui la carta i un altre
arxiu, on hi consti el pseudònim i nom de l’autor, així com la resta de
dades personals: nom, cognom, DNI, adreça postal completa, telèfon
de contacte i edat. En el cos del missatge s’ha de fer constar el pseudònim amb el que es presenta l’obra.
• Les obres es podran enviar per correu electrònic fins a les 23.59 h
del dia 6 d’abril de 2021. No podran participar, ni seran exposades les
obres que es presentin amb posterioritat a aquesta data o que no compleixin amb els requisits establerts.
• No poden presentar-se obres premiades en altres concursos.
• Les obres guanyadores seran exposades virtualment a partir del 24
d’abril de 2021 en el perfil de la biblioteca @BMRCastellPdAS.

• Es concedirà al/s guanyador/s del concurs, segons les categories i les
modalitats establertes, els següents premis:
- Categoria A: de 12 a 14 anys
Millor carta en llengua catalana 110€
Millor carta en llengua castellana 110€
- Categoria B: de 15 a 17 anys
Millor carta en llengua catalana 110€
Millor carta en llengua castellana 110€
- Categoria C: a partir de 18 anys
Millor carta en llengua catalana 230€
Millor carta en llengua castellana 230€
* Extracte de les bases aprovades per la Junta de Govern Local de 17 de febrer de 2021
Podeu consultar-les íntegrament a: http://biblioteca.platjadaro.com
• Amb la seva participació, autoritza de forma expressa i informada a que les dades de caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades en un fitxer denominat
Biblioteca responsabilitat de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.
• El participant declara que ostenta tots els drets de propietat i d’autoria del material presentant, així com de qualsevol altre que es pugui veure reflectit en el treball; eximint de responsabilitat en tot cas a l’Ajuntament per la manca d’aquests.
• Amb la seva participació, cedeix els drets d’explotació i difusió de l’obra que presenta, i autoritzant el guanyador a la publicació del seu nom com a guanyador, així com a la captació i
posterior difusió de la seva imatge en l’entrega de premis realitzada.

