Primer concurs de microrelats @elbardelateneu DE FESTA A FESTA

1er premi: Visita bodegues SOMMOS per 2 persones
2on premi: 2 entrades per anar al Teatre de l’Ateneu
3er premi: un dinar de menú diari per 2 persones al Bar de l’Ateneu de dilluns a divendres

BASES
1. CATEGORIES
- En aquesta primera edició només hi haurà la CATEGORIA OBERTA “A TOTES LES
EDATS”.
2. REQUISITS
- Tots els microrelats que es presentin han de ser originals, inèdits i no premiats en
altres certàmens literaris.
- Cada persona participant només pot presentar un únic treball
- Els microrelats s’han de presentar en català.
- Els microrelats s’han d’enviar a “elbardelateneu@gmail.com” indicant a
l’assumpte CONCURS MICRORELATS adjuntant el document en PDF indicant en el
correu: Gènere, nom i cognoms, data de naixement, telèfon, correu electrònic.
3. TEMA
- Els microrelats han de girar entorn l’Ateneu de Cerdanyola es indiferent gènere
(misteri, terror, romàntic, drama, humor, ...) sempre que no esdevingui ofensiu per
a tercers ni es publiquin noms reals de treballadors i personal de servei.
4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
- Els microrelats han de tenir una extensió màxima de 1500 caràcters amb espais
- S’han de presentar en tipografia “Arial” mida 12
5. DATES DEL CONCURS, PUBLICACIÓNS I LLIURAMENT DE PREMIS
- El concurs inicia amb les festes del roser de maig’19.
- El termini màxim d’entrega es la diada de Catalunya 11 de Setembre del 2019 al
correu electrònic “elbardelateneu@gmail.com”
- Els resultats es faran públics juntament amb l’entrega de premis a les festes de
Sant Martí del mateix 2019 el dimarts dia 12 a les 19:30h a El bar de l’Ateneu i si
els guanyadors no tenen vergonya, la lectura dels seus relats.
- El relat guanyador del primer premi serà publicat a la revista del QueQuiCom de
Cerdanyola del 15 d’Octubre del 2019
- Tots els microrelats es publicaran en un àlbum del Facebook de el Bar de l’Ateneu
disponibles per tothom @elbardelateneu
- Copia el codi QR que et portarà al Facebook del bar del Ateneu!!!

