Bases del VII Concurs jove
de relats de terror de la
Marfà
Per tal de promoure l’escriptura entre els joves, oferint un espai de participació i
creació artística, l’Ajuntament de Girona convoca el VII Concurs jove de relats de
terror de la Marfà, que es regeix per les bases següents:
Primera:
Poden prendre part en el concurs totes les persones entre 13 i 25 anys, i en les següents categories :
Categoria A: de 13 a 16 anys (persones nascudes entre 2003 i 2006)
Categoria B: de 17 a 25 anys (persones nascudes entre 1994 i 2002)
Segona:
El tema del relats ha de ser el terror.
Tercera:
Els treballs han de ser inèdits, originals i escrits en català. L’extensió màxima, (títol i narració) és de 3
pàgines (din-A4)
A4) escrites en una sola cara amb lletra Arial 12 a doble espai.
Quarta:
Els treballs s’han de lliurar per correu electrònic a biblioallende@ajgirona.cat seguint aquest procediment:
• En l’apartat “assumpte” s’ha de fer constar: Concurs de terror, títol, pseudònim.
• L’original de l’obra s’ha d’adjuntar al missatge en format word.
• En unn altre document adjunt s’han de fer constar les referències de l’autor o autora (nom i
cognoms, data de naixement, adreça, telèfon i/o correu electrònic). Aquest document s’ha
d’anomenar “plica” , seguida del títol de l’obra.
Cinquena:
Només s’acceptarà una obra per persona.
Sisena:
Els treballs es poden enviar des del 15 de juliol fins a les 20:00 del 15 d’octubre del 2019
Setena:
Els premis que s’atorgaran per categories:
Categoria A: Val de llibres per valor de 100 euros + entrada escape room Play2escape
Categoria B: Val de llibres per valor de 100 euros + entrada escape room Play2escape

Amb la col·laborac
ració de

Vuitena:
El jurat serà format per persones vinculades a Biblioteques de Girona, al Centre Cultura La Mercè i a la
Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona.
Novena:
El veredicte, que serà inapel·lable, i el lliurament de premis es coneixerà el dijous 7 de novembre a les
20:00h, a l’activitat Lectures de por a la biblioteca Salvador Allende.
Desena:
Les persones participants cedeixen en exclusiva a l’Ajuntament
l’Ajuntament de Girona els drets del seu relat per a la
seva reproducció, distribució i comunicació pública, en qualsevol mitjà, suport i format i sense cap límit
territorial per a qualsevol ús no lucratiu.
Onzena:
Els termes de la cessió en exclusiva es limitarien
limitarien a un termini màxim de 4 anys per a la seva publicació i,
si fos el cas, a l’exhauriment de l’estoc en el cas de publicacions en paper. Transcorregut aquest termini
els drets retornarien a les persones titulars.
Dotzena:
No obstant els punts anteriors,
riors, l’Ajuntament de Girona podrà publicar els textos al web corporatiu
indefinidament, ja sigui amb finalitat de difusió o d’arxiu, però mai lucrativa.
Tretzena:
L’Ajuntament de Girona respectarà sempre els drets d’autoria i cita de les persones premiades.
premi
Catorzena:
No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les bases del concurs.
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Quinzena:
La presentació de les composicions originals pressuposa l’acceptació de les bases i els drets i les
obligacions que se’n deriven. El jurat és el responsable d’interpretar les presents bases i podrà resoldre
aquells aspectes que no s’hi recullin.

Les vostres dades personals s'incorporaran en el fitxer Inscripció a activitats municipals de l'Ajuntament de Girona únicament per a
la referència al Concurs
oncurs de Relats de Terror de la Marfà i d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. Podeu exercir-ne
exercir
el dret d'accés, modificació, cancel·lació
·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa
adreçada al Registre General de l'Ajuntament de Girona (Ajuntament de Girona, plaça del vi, 1, 17004, Girona), o al Registre
Telemàtic habilitat al web www.girona.cat..
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