C O N C U R S

LITERARI
Històries en un

ASCENSOR
...

Par cipants: Persones majors de 16 anys amb relats
curts i originals escrits en català o castellà que no hagin
estat premiats en altres concursos.
Tema: “Històries en un ascensor”
.
La temàƟca de les obres ha de girar entorn a situacions
que succeeixin en un ascensor. No és obligatori incloure
aquesta frase al text ni el ơtol.
Obres: L’extensió màxima de cada relat serà d’una
pàgina (un full mida DINA4). Tamany lletra: Arial 12.
Espai simple. Només s’admetran dues obres per cada
par cipant.
Presentació:
• En PDF via e-mail. Enviant el text a:
concurs@validasinbarreras.com
Assumpte: CONCURS LITERARI
• Imprès, via correu postal o personalment. Enviant una
còpia del text o dels textos a la següent adreça:
VÁLIDA SIN BARRERAS
c/ Can Culebra, 21
Pol. Ind. Mon ullà
17162 Bescanó (Girona)
IdenƟĮcació: Cada obra ha d’anar acompanyada del
pseudònim de l’autor, el seu número de telèfon i e-mail al
peu del text. Els parƟcipants no han de mostrar el seu
nom real a cap lloc.
Drets d’inscripció: Gratuïts.
Lliuraments: El termini de presentació de les obres serà Įns
el dijous 6 d’abril de 2017.

Històries en un ascensor
Veredicte i jurat: A conĮrmar la data i hora de l’entrega
de premis. Es celebrarà a l’Espai 22 de la Llibreria 22.
Aquest acte estarà presidit per un representant de Válida
sin barreras, un representant de la Llibreria 22, i dos
persones relacionades amb el llibre i l’escriptura.

Válida sin barreras i l’ús dels textos: Els concursants, si
no especiĮquen el contrari per escrit en el moment del
lliurament de les obres, autoritzen a Válida sin barreras
a emprar la digitalització de les obres presentades, per a
publicacions i difusions.
Premis: Es lliuraran el mateix dia del veredicte.
1r premi:
150€
2n premi:
Val de 60€ en llibres*
3r premi:
Val de 40€ en llibres*
*El val serà bescanviable durant l’any 2017 a la
Llibreria 22, C. de les Hortes, 22 de Girona.
Retorn de les obres:
Les obres premiades restaran en propietat de Válida sin
barreras, i es reserva el dret a publicar o reproduir-les.
Les obres no premiades podran recollir-se a par r de l’1
de juny, i es guardaran a la Llibreria 22 durant 2 mesos
després de la data del veredicte.
El fet de par cipar en aquest concurs, implica la
total acceptació de les bases.
Protecció de dades: D'acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als
par cipants d’aquest concurs que les seves dades seran incloses en
un Įtxer automa tzat tularitat de Válida sin barreras amb la Įnalitat
de realitzar la ges ó d'aquest acte, com també per a la tramesa
d'informació d'altres actes i ac vitats que organitzi o recolzi Válida
sin barreras i puguin ser del vostre interès. Així mateix, s'informa de
la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rec Įcació, cancel·lació i
oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant
no Įcació escrita presentada a Válida sin barreras.
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