NORMATIVA
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SANT JORDI 2019

Concurs de microrelat
Sant Jordi 2019

PARTICIPANTS
Es podran presentar els socis del Club Natació Barcelona. Hi haurà tres
categories:
A: Socis/es de 12 anys i fins 14 anys.
B: Socis/es de 15 anys i fins 18 anys.
C: Socis/es a partir de 19 anys.

TEMA
El teu Club. Vivències esportives i socials tenint en compte els valors del CNB.
Es valorarà, principalment, la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de
les obres.

PRESENTACIÓ
Han de ser inèdits i no han d’haver estat guardonats en altres certàmens
literaris, ni estar compromesos en tràmits de publicació o presentats en altres
premis pendents d’adjudicació. L’extensió de les obres ha de ser de màxim 20
línies. Han d’estar amb lletra Arial, cos de 12 a doble espai.
Les obres es presentaran al registre de Recepció del Club de dilluns a
diumenge de 9h a 18h. El termini d’admissió conclourà el dia 26 de d’abril
de 2019.
Els i les concursants presentaran 4 còpies, a una cara i amb els fulls numerats.
No han d’estar signades. Han de portar el títol de l’obra a la portada i indicar la
categoria a la que participa. S’acompanyaran d’un sobre tancat amb el mateix
títol i la categoria en la què participa. Al seu interior, hi constaran les dades de
l’autor/a: nom i cognoms, data de naixement, telèfon i adreça de correu
electrònic. En el cas dels menors d’edat, constaran el nom i cognoms i data
de naixement del menor, i telèfon i correu electrònic de contacte del
tutor/a legal.

JURAT
La decisió del jurat es farà pública dins la primera quinzena del mes de
maig. Els resultats es comunicaran als guanyadors directament i es faran
públics a la pàgina web del Club Natació Barcelona.
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PREMIS
Hi haurà un premi per cada categoria. L’acte de lliurament de premis es portarà
a terme el dins la primera quinzena del mes de maig.
Premi pel guanyador/a de cada categoria:
•
•
•

Premi pel guanyador/a de la categoria A d’una targeta regal de l’Abacus
de 70€.
Premi pel guanyador/a de la categoria B d’una targeta regal de l’Abacus
de 70€.
Premi pel guanyador/a de la categoria C de 70€.

LES OBRES
Els microrelats premiats quedaran en poder del CLUB NATACIÓ BARCELONA,
reservant el dret de publicació i sempre mencionant l’autor/a. Els autors i
autores dels textos guardonats cedeixen gratuïtament els drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació al CLUB NATACIÓ
BARCELONA, i en exclusivitat, per a la difusió d'actes culturals i/o relatius al
Club, fins a domini públic i per a qualsevol país del món. Els relats no premiats
es podran recollir al CLUB NATACIÓ BARCELONA dins de la primera quinzena
de juny, de 9h a 18h a la Recepció del Club.
Si no han estat retirats en el termini assenyalat, serà entès que els autors/es
renuncien als respectius originals. No s’assumiran responsabilitats per pèrdues
o deterioraments. Els relats no reclamats quedaran en propietat del CLUB
NATACIÓ BARCELONA.

RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
El jurat resoldrà qualsevol incidència que es pugui produir i no estigui prevista
en aquestes bases. L’entitat organitzadora no es fa responsable de qualsevol
pèrdua fortuïta que es pugui produir.

El CNB es reserva el dret de donar a conèixer la relació de participants en
aquesta convocatòria. La participació en aquest concurs suposa la total
acceptació de les bases.
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