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III Concurs de microrelats de Godella (2017)

1. Bases generals

Les  obres  que  es  presenten  en  aquest  concurs  poden  estar  escrites  en  llengua  valenciana  o
castellana, han de disposar d'un títol, de no més de 10 paraules, i tenir un màxim de 100 paraules
en el cos del relat.

2. Requisits de les persones participants

Pot participar-hi qualsevol persona física, major de 18 anys i resident a espanya. 

3. Presentació dels treballs

Els treballs s'han de presentar en arxius amb l'extensió .doc, en arial 12, a doble espai i via correu
electrònic a l'adreça: biblioteca@godella.es.

Únicament es pot presentar un microrelat per persona.

S'han d'enviar en un únic correu electrònic dos arxius o documents adjunts:

 Un amb el relat i el títol corresponent
 I un altre amb el títol i les dades de l'escriptor/a següents: nom i cognoms, núm. de dni, data

de  naixement,  telèfon,  adreça  postal  completa  i  correu  electrònic  (són imprescindibles
totes les dades).

Les obres han de ser originals i inèdites, no haver estat premiades anteriorment en cap altre
concurs ni estar subjectes a cap compromís d'edició. Tampoc no poden estar pendents de la
decisió en cap altre concurs en la data en què finalitze el termini de presentació d'aquest ni
poden presentar-se en un altre certamen fins que no hi haja la decisió d'aquest. 

4. Terminis

El termini de recepció dels microrelats comença l'1 de juliol i finalitza l’1 de setembre de 2017 a
les 14 h.

5. Jurat

El jurat estarà compost per tres persones lligades al món de la cultura i de les lletres a proposta de
l'ajuntament de Godella.

La decisió  del  jurat  serà inapel·lable  i  es  publicarà  el  dia  16 d'octubre,  a  través del  web de
l'ajuntament,  la  biblioteca i  xarxes socials.  A més,  es comunicarà a les persones guanyadores
telefònicament i per correu electrònic.

En  el  cas  que,  per  qualsevol  motiu,  fallara  alguna  de  les  persones  membres  esmentades,  la
regidoria de biblioteca i promoció del valencià es reserva el dret a substituir-la per una altra de perfil
similar, també relacionada amb el món de la cultura en general i de les lletres en particular. 
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6. Premis

Se seleccionaran 50 relats, els autors dels quals rebran un diploma acreditatiu i un exemplar del 
llibre publicat. D'entre aquests 50 relats, se'n triarà:

 1 relat guanyador en castellà, que rebrà 200 euros, 
 1 relat guanyador en valencià, que rebrà 200 euros, 
 I 5 accèssits, que rebran una targeta regal per a bescanviar per llibres.

El relat guanyador es publicarà en el butlletí informatiu municipal (bim).

El lliurament de premis i la lectura dels relats guanyadors i seleccionats tindrà lloc a la biblioteca
municipal de Godella el divendres 27 d'octubre. L'entrada serà lliure. 

En  cas de no  poder  assistir  a  l'esdeveniment,  les  persones guanyadores i/o  finalistes  podran
delegar-ne la recollida en qualsevol altra persona enviant un correu electrònic a la secretària del
concurs,  María  Castelló  García  (biblioteca@godella.es).  A aquest  efecte,  serà  necessari  que
s'hagen  enviat,  a  aquest  mateix  correu  electrònic,  les  dades  personals  i  l'adreça  postal
completa, abans de finalitzar el mes d'octubre de 2017, per poder efectuar l'enviament del diploma
i del llibre editat per correu al domicili corresponent.

Els premis del concurs poden quedar deserts si  el  jurat considera que cap obra s'ajusta a les
exigències del certamen. 

7. Publicitat

La convocatòria es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació, en la Biblioteca en el Butlletí
Oficial  de  la  Província  (BOP)  i  en  la  Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones  (BDNS).  

8. Observacions finals

Els treballs seleccionats quedaran en propietat de l'ajuntament de Godella i no es retornaran als
autors, els quals cedeixen els seus drets de publicació en el web i en paper, sense afany de lucre i
sempre amb l'esment de l'autor de les obres.

Els autors dels relats que participen en aquest concurs han de ser responsables de l'origen de
l'obra com a creació pròpia i són els únics responsables de les reclamacions que es produïsquen
per danys a tercers (plagis, danys morals, etc.).

La participació en aquesta convocatòria implica acceptar totes i cadascuna de les disposicions que
contenen  aquestes  bases.  Tot  relat  amb el  qual  no  es  complisquen  aquestes  bases  quedarà
desqualificat.

Qualsevol  aspecte  no  previst  en  la  redacció  d'aquestes  bases,  o  dubte  sobre  la  interpretació
d'aquestes, s'haurà de resoldre segons el criteri del jurat.


