XII Concurs de Poesia Nadalenca “Alba Nadal” 2018

ENTITAT CONVOCANT:
Ateneu Cultural Alba de Cunit
Apartat de Correus 104
43881 Cunit (Tarragona)
Tel. 617 392 600 / 650 468 203
ateneuculturalalbadecunit@gmail.com
BASES
1. El concurs és obert a tothom, sense limitació d’edat.
2. El tema estarà relacionat amb el Nadal, segons el lema de la convocatòria.
3. Els poemes tindran un mínim de 14 versos i un màxim de 28.
4. Els poemes podran presentar-se en català o castellà i hauran de ser inèdits, no premiats en un
altre concurs.
5. No podran presentar-se més de dues obres per concursant ni el guanyador del 1r premi de l’edició
anterior.
6. Els poemes hauran d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic premisalbanadalpoesia@gmail.com
com a arxiu adjunt PDF o JPG sota pseudònim. En el cos del missatge s’indicaran nom i cognoms,
edat, adreça, telèfon i DNI. Aquells que no disposin de correu electrònic poden contactar amb els
telèfons 617 392 600 / 650 468 203 per buscar alternatives.
7. El jurat estarà integrat per tres persones vinculades a la Literatura designades per l’Ateneu. La
seva decisió serà inapel·lable. El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.
8. El termini d’admissió es tancarà el dia 14 de desembre de 2018.
9. S’estableixen els premis següents:
1r. Premi

100€ i trofeu

2n. Premi

Trofeu

3r. Premi

Trofeu

Tots els participants presents a l’acte de lliurament de premis rebran un diploma acreditatiu.
10. L’acceptació del premi implica la presència de l’autor o una persona que el representi en l’acte
de lliurament de premis que tindrà lloc el diumenge 23 de desembre de 2018 a les 12:30h a la Sala
d’Exposicions del Casal Municipal de Cunit (Sant Joan, 2). En cas contrari, el seu premi passarà al
següent classificat.
11. L’Ateneu es reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats, premiats o no
premiats, sempre que ho estimi oportú i per temps il·limitat, amb l’oportuna autorització dels autors.
12. L’Ateneu Cultural Alba de Cunit es reserva el dret de modificar aquestes bases, amb l’oportuna
notificació als participants, així com de la seva interpretació. L’Ateneu està facultat per resoldre
qualsevol incidència no reflectida en aquestes bases. La participació en el concurs implica
l’acceptació d’aquestes bases.

