Adults - Chelo Ferre Doménech
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Secundària i Batxillerat (curs___)

En cas de no ser així, l’organització es reserva el dret d’anul·lar la butlleta.

�

Adults

Ompliu tots els apartats col·locant una lletra majúscula per casella i tenint en compte els accents. Cal que totes les dades siguen correctes.

Telèfon 1:

Col·labora:

�

Butlleta de participació

Organitza:

Pseudònim: ��������������������
Cognoms: 1r ��������������������2n ��������������������
Nom: ���������������������
Adreça: Carrer �������������������� Núm. ���� Pis ��� Porta ���
Codi postal: ����� Localitat: ����������������������������
���������Telèfon 2: ���������

�

CONCURS LITERARI DE CAL·LIGRAMES 2017

Primària. Segon Cicle - Javier Enrique Silvestre

1X Concurs
Literari de
Cal·ligrames
2017

Categoria: Primària (curs___)

IX

Primària. Primer Cicle - Vicent Francés Ferre

Els treballs de la modalitat 1 han de portar el nom i el

Bases del concurs
1. MODALITATS

Modalitat 1: Educació Primària
Modalitat 2: Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat
Modalitat 3: Persones adultes

curs de l’autor/a en la part posterior i s’entregaran a la
consergeria del col·legi, a la Biblioteca Municipal o al
Centre d’Informació Juvenil.

 Els treballs de les modalitats 2 i 3 han de presentarse sota pseudònim. Per tant, es posaran dins d’un sobre
gran, a l’interior del qual s’ha d’adjuntar un segon sobre
amb la butlleta de participació. Els sobres s’han de
retolar amb el pseudònim i la modalitat corresponent.
Aquests treballs s’entregaran a la consergeria de
l’institut, a la Biblioteca Municipal o al Centre d’Informació
Juvenil.

 Els treballs no premiats es podran recollir al Centre
d’Informació Juvenil una vegada atorgat el premi i durant
els següents trenta dies hàbils. Una vegada
transcorregut aquest termini, els exemplars no recollits
es destruiran.

 No
2. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

 Els treballs presentats no podran excedir d’un
full de dimensions DIN A5 (quartilla), que es podrà
recollir a la Biblioteca Municipal o al Centre
d’Informació Juvenil.

 Només es pot presentar un treball per participant
i modalitat.

s’ha de pintar l’interior del cal·ligrama en
colors ni poden haver-hi línies o motius gràfics que
complementen el text. Les línies de la presentació
final no poden quedar en llapis.

Els treballs presentats han

 Els cinc premis es distribuiran de la manera següent:

de ser inèdits i no
poden haver estat premiats en altres concursos
Tampoc
s’acceptaran treballs que
literaris.
incorporen fragments de textos ja existents (lletres de
cançons, extractes literaris, etc.).
Per a la modalitat 1, es lliurarà un original. En les
modalitats 2 i 3, a més d’un original en paper, podrà
presentar-se també còpia en format digital.



Municipal o al Centre d’Informació Juvenil entre el
25 de març i el 25 d’abril de 2017.

5. JURAT

 El

jurat estarà format per representants de la
vida cultural, educativa i associativa del municipi.

 El jurat es reserva el dret de declarar desert un
premi i d’atorgar alguna menció especial.

6. LLIURAMENT DE PREMIS

 El lliurament de premis es farà el dia 29 d’abril
de 2017, a la plaça de l’Ajuntament, dins de les
activitats de la X Fira del Llibre.

 Els treballs premiats podran publicar-se en les
pàgines web de l’Ajuntament, en les bases de l’edició
següent, en el Teleban i en el Programa de Festes
de Sant Agustí.
La participació en el concurs comporta
l’acceptació d’aquestes bases.

 S’atorgaran

castellà.

ser escrits indistintament en valencià o

 Els treballs poden presentar-se a la Biblioteca

3. PREMIS
cinc premis de 30€, a bescanviar per
llibres durant la X Fira del Llibre de Bocairent, que se
celebrarà el 29 i 30 d’abril de 2017.

Poden

4. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Modalitat 1: tres premis, un per cada cicle de
Primària
Modalitat 2: un premi
Modalitat 3: un premi

Primària. Tercer Cicle – Joan Francés Blasco

