Bases del Premi a la millor novel·la de gènere negre 2018
escrita en català “Lloret Negre”.
_____________________________________________________________________

Dins el Festival de literatura de gènere negre “Lloret Negre”, es convoca el
Segon Concurs de millor novel·la negra publicada durant l'any 2018 en idioma
català, d'acord amb les següents Bases:

Primera.Podran presentar-se les novel·les de gènere negre publicades en idioma català
entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
Segona.L'autor, o bé l'editorial hauran de fer arribar al jurat dos exemplars de la novel·la
a l'adreça següent:
Concurs Lloret Negre de Novel·la Negra en català
Llibreria Som Negra
Carrer Aragó 108, baixos
08015.Barcelona.
El termini d'admissió finalitzarà el 15 de febrer de 2019.
Juntament amb els dos exemplars s'acompanyarà la manifestació de que dins
del contracte de publicació de l'autor amb l'editor no existeix limitació ni reserva
que impedeixi optar lliurament al premi del concurs.
Tercera.L'autor o l'editor, una vegada hagi tramés els dos exemplars, remetrà un correu
electrònic amb el seu nom i domicili, el títol de la novel·la, un breu resum,
l'editorial i l'ISBN a l'adreça de correu electrònic premilloretnegre2@gmail
comunicant-ho, acompanyant un arxiu amb el comprovant d'aquest enviament.
Serà responsabilitat de l'autor comprovar, a través de correus o del seu agent
transportista, que els dos exemplars hagin arribat a destinació.
Quarta.El jurat del premi estarà presidit per l'Il·lustre Sr. Alcalde de Lloret de Mar, o per
la persona que ell designi, així com per quatre escriptors de gènere negre.

Cinquena.La resolució del concurs, que serà inapel·lable, i es farà públic el diumenge 14
d’abril de 2019, dins del festival “Lloret Negre”.
Sexta.El premi del concurs consistirà en un diploma acreditatiu. Així mateix, el
guanyador podrá publicitar i incloure en forma de banda o impressió de la
novel·la haver guanyat el concurs literari “Lloret Negre” a la millor novel·la negra
publicada en català l'any 2018.

