Condicions i bases generals CONCURS LITERARI de SANT JORDI 2021
MONTJUÏC

ORGANITZACIÓ
L’Associació de Veïns i Veïnes de Montjuïc amb CIF G17232455, promou el “Concurs de
Jocs Florals de prosa i poesia Montjuïc 2021”.
La finalitat és realitzar un concurs literari de prosa i poesia no presencial en què
podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes
en aquestes bases.
Les presents bases estaran disponibles per als participants a la pàgina
www.barridemontjuic.cat

TEMÀTICA DEL CONCURS
La temàtica del concurs és “Comunitat”. Volem que els participants facin els seus relats
relacionats amb el barri, altres comunitats que considerin o el seu concepte en si
mateix.
Ha de ser en la línia constructiva.

CATEGORIES
Hi ha quatre categories diferents a participar, depenent de l’edat de qui participi. Les
categories són les següents:
-

Categoria Infantil – Prosa (12-16 anys)
Categoria Infantil – Poesia (12-16 anys)
Categoria Adults – Prosa (+16 anys)
Categoria Adults – Poesia (+16 anys)

LEGITIMACIÓ DE PARTICIPACIÓ
Podrà participar en el present concurs qualsevol persona física. Si és menor d’edat, el
premi l’ha de venir a recollir amb un adult, i ha de complir les següents condicions:
Per participar i tractar d’aconseguir el premi caldrà:
-

Escriure l’OBRA D’ART acord amb la temàtica. L’extensió ha de ser d’una a tres
cares de pàgina com a màxim.
Guardar el document amb el títol i el pseudònim

-

Enviar l’arxiu al correu electrònic activitats@barridemontjuic.cat indicant
l’autoria, la categoria i un contacte (telèfon o correu)

TERMINI DE PRESENTACIÓ
La data límit de participació en el present concurs literari serà el 21 d’abril de 2021 a
les 23:59 hores (hora de Girona).

SELECCIÓ DE GUANYADORS/ES
Hi haurà premi pel primer i el segon classificat de cada categoria.
Aquests guanyadors/es, seran triats per un jurat format per :
Vadó Garcia-Arbós
Daniel Bonaventura
Sònia Cebrián
Joan Ventura
Degut a la normativa del Procicat en el que fa referència a les reunions, l’Associació de
Veïns i Veïnes de Montjuïc, enviarà per correu electrònic tots els textos amb el
pseudònim al jurat, que una vegada hagin estat valorats, tornaran els resultats a
l’Associació pel mateix mitjà.
Per a l’elecció dels guanyadors/es, es valorarà, entre altres, la qualitat, creativitat,
originalitat, execució artística i el grau de relació amb el tema proposat, sempre segons
el criteri del jurat.
L’Associació de Veïns de Montjuïc, podrà pujar al seu lloc web
www.barridemontjuic.cat i als seus perfils a les xarxes socials les fotografies que cregui
convenients per difondre el concurs.
Aquest podria quedar desert si el jurat així ho considera oportú. La decisió del jurat
serà inapel·lable.
L’Associació de Veïns de Montjuïc com a organitzadora del concurs, quedarà eximida
de qualsevol responsabilitat en la decisió presa pel jurat.
Al moment de l’entrega dels premis, es sol·licitarà una identificació per tal de
demostrar l’autoria dels textos que han resultat guanyadors.

CONDICIONS
Els textos que incompleixin les bases establertes, o que fins i tot complint-les puguin
vulnerar drets personals, resultar ofensives, inoportunes o discriminatòries seran
desqualificades. Queda reservat a l’Associació de veïns i veïnes de Montjuïc el dret de
denunciar i demanar l’eliminació del text.
Només s’acceptaran textos que compleixin els punts detallats a les condicions
particulars del concurs.
Els/les concursants cedeixen els drets intel·lectuals i drets d’imatge de les seves
fotografies perquè l’Associació de veïns i veïnes de Montjuïc pugui usar-les en
qualsevol dels canals de comunicació i suport de què disposa, pujar-les al seu lloc web
www.barridemontjuic.cat i als seus perfils a les xarxes socials.
Els/les guanyadores consenteixen que l’Associació de veïns i veïnes de Montjuïc pugui
utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge.
L’acceptació del premi per part dels/les guanyadores suposa facilitar les dades que
s’estimin necessàries perquè l’Associació de veïns i veïnes de Montjuïc els pugui
contactar. Aquestes dades han d’incloure el nom complert, DNI, correu electrònic o
número de telèfon.
La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents
bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes
efectuï l’Associació de veïns i veïnes de Montjuïc.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Els i les participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs, que els
continguts i comentaris que siguin publicats en xarxes socials de l’Associació puguin ser
compartits.
L’Associació de veïns i veïnes de Montjuïc tindrà la consideració d’encarregar el
tractament, en els termes de LO 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal.

DRETS D’IMATGE
Els i les participants autoritzen que el seu nom i les fotografies remeses puguin ser
publicades a la pàgina web de l’Associació de veïns i veïnes de Montjuïc, en qualsevol
dels canals oficials de comunicació i a les xarxes socials (Facebook, Instagram, etc.) en
les quals tingui presència, sempre mantenint l’autoria del text i imatges.

PREMIS
El premi pel guanyador/a de cada categoria consisteix en dos llibres.
El premi pel segon de cada categoria consisteix en un llibre.
El lliurament dels premis tindrà lloc al domicili social de l’Associació de veïns i veïnes
de Montjuïc situat a la Ronda Fort Roig 15-20 baixos 5. 17007 GIRONA, previ acord de
la data i hora amb els/les guanyadores i seguint les mesures de seguretat COVID
establertes.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents
bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes
efectuï l’Associació de veïns i veïnes de Montjuïc.

