----------------

CONCURS

CONCURS
DE RELAT
FANTASTIC
PER A JOVES

----------------

FAN
TAS
TIK

,

,

DE RELAT
FANTASTIC
PER A JOVES

----------------

Per més informació, truqueu
al telèfon 93 635 12 00, extensió 415
o al Servei d’informació Juvenil
EL PUNT, telèfon 93 652 98 43.
També us podeu posar en contacte
a l’adreça de correu electrònic
fan-tas-tik@santboi.cat.
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Es recomana registrar l’obra
al Registre de la Propietat
Intelectual de Catalunya.
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----------------

en la
modalitat
relat

l’objecte d’aquestes
bases és establir les
condicions de participació
i concessió de premis del I
Concurs de relat fantàstic
per a joves, Fan-Tas-Tik en
la modalitat relat i en les
categories que s’estableixen a
continuació.

Objecte:

------------------------------

Podran participar-hi
tots els joves residents a la
comarca del Baix Llobregat,
en les categories següents:

Primer

A. De 16 a 22 anys

• Treballs originals en
llengua catalana.
• Treballs originals en
llengua castellana.
B. De 23 a 30 anys

• Treballs originals en
llengua catalana.
• Treballs originals en
llengua castellana.
Les obres presentades han de
ser relats de tema fantàstic,
inèdits, no premiats en cap
altre concurs literari i sense
cap senyal que en delati la
procedència.
------------------------------

Cada participant podrà
presentar un únic original,
per triplicat.

Segon

------------------------------

L’extensió dels treballs
serà d’un mínim de 50 fulls
i un màxim de 100 fulls
mecanografiats a doble espai,
amb cos de lletra Arial 12,
full de DIN A4, en llengua
catalana o castellana, segons
la categoria escollida i escrits
per una sola cara, paginats
i enquadernats de manera
convenient. Cal incloure
també el text en suport
informàtic, si pot ser, un
document Word, gravat en CD.

Tercer

Els originals,
encapçalats amb un títol i
signats amb pseudònim, han
d’anar acompanyats d’un
sobre tancat on s’inclouran les
dades personals de l’autor o
autora (nom, cognoms, adreça,
telèfon, fax i correu electrònic
si en té)i una fotocòpia del DNI,
i a l’exterior del sobre el títol i
pseudònim utilitzats.

Quart

------------------------------

El termini
improrrogable d’admissió de
treballs finalitza el dia 28 de
febrer de 2008.

Cinquè

------------------------------

Els treballs s’han
d’enviar per correu postal
certificat al Registre General
d’Entrada de l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, Plaça
de l’Ajuntament núm.1, amb
la indicació en el sobre de I
Concurs de relat fantàstic per
a joves FAN-TAS-TIK. La data
vàlida límit, en cas de dubte
serà la de la certificació postal
de qualsevol oficina de correus.

Sisè

------------------------------

Un jurat compost per
un membre de l’Administració
local i d’altres del món
literari valorarà els treballs
presentats i atorgarà, els
premis següents per a les
categories:
Setè

A. De 16 a 22 anys

• Premi de 800 € al millor
relat fantàstic en llengua
catalana.
• Premi de 800 € al millor
relat fantàstic en llengua
castellana.
B. De 23 a 30 anys

• Premi de 800 € al millor
relat fantàstic en llengua
catalana.

• Premi de 800 € al millor
relat fantàstic en llengua
castellana.
Els premis estan subjectes
a les retencions previstes
per la Llei. El jurat podrà
atorgar totes les mencions
que cregui oportunes.
------------------------------

El veredicte del jurat
serà inapel·lable i podrà
declarar deserta qualsevol de
les modalitats del premi. El
jurat estarà facultat igualment
per resoldre qualsevol qüestió
de la seva competència que
no hagués quedat establerta
de manera explícita en les
presents bases.
El lliurament de premis es
farà en un acte públic que
es realitzarà a Sant Boi de
Llobregat el dia 23 d’abril.
La no assistència al
lliurament del premi, tret
de causes de força major,
suposarà la renúncia al premi.
Vuitè

------------------------------

Les obres premiades
quedaran a disposició de
l’Ajuntament de Sant Boi,
que podrà editar-les durant
el 2008. Els i les autores
premiades podran fer-ne
l’ús que creguin oportú
sempre que es mencioni
que han estat premiades
en aquest certamen. En el
termini del mes següent al
lliurament dels premis es
podran recollir les obres no
premiades i transcorregut
aquest termini, les obres no
recollides seran destruïdes.

Novè

------------------------------

El fet de participar
en aquest Concurs suposa
l’acceptació íntegra de
totes i cada una de les
bases. No es mantindrà
correspondència alguna
sobre aquest Concurs, a
excepció de facilitar-ne les
bases a las persones que ho
sol·licitin.

Desè
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en la
modalitat
relat curt
en catala

Objecte: l’objecte
d’aquestes bases és
establir les condicions de
participació i concessió de
premis del I Concurs de
relat fantàstic per a joves,
Fan-Tas-Tik en la modalitat
relat curt en català.

-----------------------------

Primer Podran participar
tots els joves residents
a la comarca del Baix
Llobregat, de 16 a 22
anys i que presentin
els treballs originals en
llengua catalana. Les obres
presentades han de ser
relats de tema fantàstic,
inèdits i no premiats en cap
altre concurs literari i sense
cap senyal que en delati la
procedència.
-----------------------------

segon Cada participant
podrà presentar un únic
original, per triplicat.
-----------------------------

L’extensió dels
treballs serà d’un mínim
de 5 i un màxim de 10
fulls mecanografiats a
doble espai, amb cos de
lletra Arial 12, full de DIN
A4, en llengua catalana i
escrits per una sola cara,
paginats i enquadernats
de manera convenient. Cal
incloure també el text en
suport informàtic, si pot
ser, un document Word,
gravat en CD.

TerceR

-----------------------------

Quart Els originals,
encapçalats amb un títol
i signats amb pseudònim

,
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s’acompanyaran d’un sobre
tancat on s’inclouran les
dades personals de l’autor
o autora (nom, cognoms,
adreça, telèfon, fax i
correu electrònic si en té)
i una fotocòpia del DNI, i a
l’exterior del sobre el títol i
pseudònim utilitzats.
-----------------------------

Cinquè El termini
improrrogable d’admissió
de treballs finalitza el dia
28 de febrer de 2008.
-----------------------------

El treball s’ha
d’enviar per correu postal
certificat al Registre
General d’Entrada de
l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat, Plaça de
l’Ajuntament núm.1, amb
la indicació en el sobre de
I Concurs de relat fantàstic
per a joves FAN-TAS-TIK,
i la categoria a la que es
concursa. La data vàlida
límit , en cas de dubte serà
la de la certificació postal
de qualsevol oficina de
correus.

Sisè

-----------------------------

Setè Un jurat compost
per un membre de
l’Administració local i
d’altres del món literari
valorarà els treballs
presentats i emetrà el
seu veredicte en data 23
d’abril de 2008, atorgant
un sol premi de 400 €
al millor relat curt en
llengua catalana.
El premi està subjecte a
les retencions previstes
per la Llei. El jurat podrà

atorgar quantes mencions
cregui oportunes.
-----------------------------

El veredicte del
jurat serà inapel·lable i
podrà declarar el premi
desert. Igualment estarà
facultat per resoldre
qualsevol qüestió de la
seva competència que no
hagués quedat establerta
de manera explícita en les
presents bases.
El lliurament de premi
que es farà en un acte
públic que es realitzarà a
Sant Boi de Llobregat el
dia 23 d’abril.
La no assistència del
guanyador/a del premi,
tret de causes de força
major, suposarà la
renúncia del premi.

Vuitè

----------------------------

Novè L’obra premiada
quedarà a disposició de
l’Ajuntament de Sant Boi,
que podrà editar-la durant
el 2008. El o l’autora
premiada podrà fer-ne
l’ús que li sembli oportú
sempre que es mencioni
que ha estat premiada en
aquest certamen. En el
termini del mes següent
al lliurament del premi es
podran recollir les obres no
premiades i transcorregut
aquest termini, les obres
no recollides seran
destruïdes.
-----------------------------

El fet de participar
en aquest Concurs suposa
l’acceptació íntegra de
totes i cada una de les
bases. No es mantindrà cap
classe de correspondència
sobre aquest Concurs, a
excepció de facilitar-ne les
bases a las persones que
ho sol·licitin.

Desè

