PRESENTA

Bases del Concurs
1. Aquest és un concurs de relats breus de terror escrits en
català organitzat per l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament
de Vilafant dirigit a joves d'entre 12 a 18 anys.

9. No s’acceptaran relats amb faltes d'ortografia, abús
d’abreviatures, llenguatge SMS o falta de cohesió
gramatical.

2. Amb aquest concurs pretenem promoure la participació
juvenil, l'escriptura i la creació artística.

10. El jurat estarà format per un tècnic/a de Joventut, un
regidor/a i una persona vinculada al mon de la
literatura.

3. Per participar-hi caldrà que envieu el relat amb
temàtica de terror a través del facebook Espai Jove
Vilafant o correu electrònic a aamer@altemporda.cat

11. Es tindran en compte la quantitat de “M'agrada” que hi
hagin als relats penjats al facebook de l'Espai Jove
Vilafant.

4. Es poden enviar relats fins el dia 27 d'octubre de 2014
a les 23h.

12. La participació al
d’aquestes bases.

5. Es tracta d'un concurs de relats curts. No s’acceptaran
relats de més d'una plana.

13. El lliurament de premis es farà el dia 31 d'octubre
després de la lectura dels relats.

6. El guanyador serà avisat personalment i s'anunciarà a
través del facebook.

14. Les persones participants cedeixen en exclusiva a
l’Ajuntament de Vilafant els drets del seu relat per a
la seva reproducció, distribució i comunicació pública,
en qualsevol mitjà, suport i format i sense cap límit
territorial per a qualsevol ús no lucratiu.

7. El premi serà un lot de llibres cedit per la llibreria Low
Cost de Figueres .
8. Tots els relats es llegiran durant el vespre de por del dia
31 d'octubre de 2014 a l'Espai Jove.
HORARI:
17h - obertura de l'Espai Jove i lectura dels relats de terror
18h - entrega de premis
18:30h – 20h - pel·li de por

COL.LABORA:

concurs

implica

l’acceptació

