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II PREMI
BASES:

1) Podran optar a aquest premi tots els grups espeleològics afiliats a la Federació Catalana
d’Espeleologia (FCE) i que estiguin al corrent de les seves obligacions.

2) Els grups que vulguin concursar hauran de presentar un treball el més complet i documentat
possible sobre activitats en el descens de canyons, dutes a terme fins el 31 de desembre de 2018.
Aquests treballs han de desenvolupar un o més dels següents temes:
a)
b)
c)
d)
e)

Prospecció sistemàtica d’un sector
Descoberta i exploració de nous descensos
Revisió de sectors sobre una o diverses zones .
Treballs d'interès, de caire científic, de caràcter local o comarcal.
Treballs de divulgació, o de caire tècnic en el descens de canyons.

3) Tots els treballs s'hauran de presentar a la secretaria de la FCE en un sobre tancat, fent constar:




"II Premi Gorges de Núria-2019" i el nom del grup que el presenta.
El límit per a presentar els treballs serà a les 21 hores del dia 30 de setembre de 2020 a
la secretaria de la Federació Catalana d’Espeleologia.
El treball s’ha de presentar en format imprès i en format digital (word o pdf).

4) El treball anirà acompanyat en un full apart d’un resum o abstract de máxim 10.000 caràcters,
amb títol i/o Subtítol i un fitxer digital d’una imatge en resolució 150dpi (mínim).

5) La valoració dels treballs serà realitzada per un jurat integrat per cinc persones, amb un mínim
de dos membres de la Junta directiva de l’FCE, i per especialistes de reconeguda experiència en la
disciplina objecte del premi. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Cap membre del jurat podrà
pertànyer a un club que opti al premi. El secretari de la Federació donarà fe de la falla del jurat.
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6) Hi haurà 1 sola categoria de premi i s’accepten activitats realitzades a qualsevol lloc del món.
En el cas de la participació conjunta amb altres entitats o esportistes no federats a la FCE, caldrà
indicar-ho.
En cap cas no s’acceptaran treballs amb entitats que no formin part d’una federació esportiva.

7) A més del trofeu, cadascun del premi i l’accèssit seran en material:
- Premi Gorges de Núria, valorat en 600€
L’accèssit obtindrà el 40% del premi econòmic.
8) En el cas que cap dels treballs presentats no tingués una qualitat mínima, el premi podrà ser
declarat desert. El jurat pot atorgar, si així ho creu oportú, un màxim d’un accèssit.

9) Qualsevol federat podrà impugnar el resultat del jurat en els 10 dies posteriors a la publicació de
la falla, únicament si es considera que el treball no és inèdit.

9) La FCE tindrà el dret de publicar el resum o abstract lliurat y d'acord amb el grup o els grups
premiats, de forma íntegra o resumida, els treballs premiats.

El lliurament de premis es farà a la XXIV Trobada d’Espeleòlegs de Catalunya, que enguany es
farà a Vilanova i la Geltrú del 27 al 29 de novembre de 2020.
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