EDUCACIÓ I CULTURA

DIA DEL LLIBRE, 23 d’abril

II CONCURS DE MICRORELATS, MICROPOEMES I FOTOGRAFIA
Amb motiu del “Dia del llibre” la Regidoria de Cultura amb col·laboració de l’Escola
d’Adults organitza un concurs de relats i un altre de fotografia.
BASES
A) CONCURS DE MICRORELATS I MICROPOEMES


Destinataris:

Concurs adreçat a persones adultes majors de 18 anys.


Requisits:

Les narracions s’han de redactar en valencià o castellà.
Han de ser originals
El tema: PARAULES
Cada autor/a només pot presentar una obra.


Extensió màxima:

 Microrelats. 10 línies (Arial 11)
 Micropoemes. 5 línies (Arial 11)
Les narracions que no respecten aquests requisits quedaran automàticament fora de
concurs.
El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les condicions que
estableixen aquestes bases, així com les obligacions i els drets que se’n deriven.


Termini, forma i lloc de presentació

Termini per presentar les obres: Totes les propostes seran acceptades fins al 16 d’abril
de 2019 i han de complir els criteris de les bases del concurs (extensió, estil,
correcció…)
Lloc on presentar les obres: Els participants poden deixar les obres a l’Escola d’Adults,
c/ Senyera núm. 4, en horari de matí de 12.00h a 13.00h i de vesprada de 18.00h a
20.00h.
Forma de presentar l’obra: Les persones participants han de lliurar l’obra escrita amb
ordinador (lletra Arial 11) amb títol i firmat amb pseudònim. En un sobre a part, tancat
figurarà el títol del relat i el pseudònim (en el remitent), s’inclouran en un full les dades
personals de l'autor (nom complet i un telèfon de contacte o una adreça electrònica).
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Premiats

Un per categoria, el jurat pot donar-ne més d’un (accèssit).


Jurat

El dia 17 d’abril es reunirà per dirimir guanyadors, i si s’escau accèssits. El jurat tindrà
en compte l’estil, l’originalitat i la qualitat de la redacció per decidir els guanyadors.


Lliurament de premis

Els treballs guanyadors es faran públics el dia 7 de maig de vesprada a l’Escola
d’Adults. Es farà in situ el lliurament de premis de les categories de microrelats,
micropoemes i fotografia.

B) CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL (temàtica lliure)


Està adreçat a persones adultes majors de 18 anys.



Les fotografies poden ser en blanc i negre o en color i estar tractades
digitalment.



Es poden presentar un màxim de dues imatges per autor, que han de ser
pròpies i inèdites.



Les fotografies no poden haver estat publicades anteriorment en cap suport
professional, inclòs l'electrònic ni en xarxes socials d'ús personal.



Els fotomuntatges no es poden presentar.



Els drets de les imatges presentades passaran a ser de propietat de
l'organització, la qual es reserva el dret de reproduir-les o publicar-les en totes
les ocasions que es considere oportunes.



Qualsevol persona participant que no complisca el que estableixen aquestes
bases quedarà descartat automàticament.



Cada fotografia s’ha de presentar físicament (24 x 30 cm / 1280 x 960 píxels).



Les fotografies s’hauran de lliurar a l’Escola d’Adults d’Albal, c/ Senyera núm.
4, abans del dimarts 16 d’abril.

El concurs de fotografia, tindrà un premi que es lliurarà el dia 7 de maig a l’Escola
d’Adults.
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S’estableixen els tres premis següents:
Categoria

Premi

Microrelat

Un sopar per a dues persones

Micropoema

Un sopar per a dues persones

Fotografia

Un sopar per a dues persones

Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Albal, Regidoria de Cultura i Educació, Agència
de Promoció del Valencià i l’Associació d’Alumnes de l’Escola d’Adults.

