BASES DEL 1r CONCURS DE
RELATS DE TERROR
D’HOSTALRIC
Per tal de promoure
l’escriptura, oferint un espai de
participació i creació artística,
l’Ajuntament d’Hostalric
convoca el I Concurs de relats de terror, que es regeix per les bases
següents:
Primera:
Poden prendre part en el concurs totes les persones a partir de 8 anys
en les següents categories:
Categoria A: de 8 a 11 anys (nascuts entre 2008 i 2005)
Categoria B: de 12 a 15 anys (nascuts entre 2004 i 2001)
Categoria C: de 16 a 30 anys (nascuts entre 2000 i 1986)
Categoria D: de 31 en amunt (nascuts el 1985 i els anys anteriors)
Segona:
El tema del relat ha de ser el terror.
Tercera:
Els treballs han de ser inèdits, originals i escrits en català o castellà.
L’extensió màxima és de 3 pàgines (din- A4) escrites en una sola cara en
Arial 12, a doble espai.
Quarta:
Els treballs s’han de lliurar físicament a:
-IPUNT (Dilluns i dimecres de 14.30 – 19.30h / Dimarts, dijous i
divendres de 9 – 14h)
Carrer Major 32 d’Hostalric
- Biblioteca “Modest Salse” (De dilluns a divendres de 16.30 – 19.30h /
Dimecres de 10- 13h)
Plaça de Can Llensa SN d’Hostalric

El treball serà presentat amb 3 còpies. Cada còpia ha de portar el títol
de l’obra, la categoria i un pseudònim a cada una de les còpies.
Les còpies s’han de presentar en un sobre tancat, a l’exterior del qual
ha de constar:
1. El títol de l’obra
2. La categoria (A, B, C, D)
3. El pseudònim de l’autor/a
A dins s’hi adjuntarà un altre sobre per distingir-ne l’autor, amb el títol
de l’obra, la categoria i el pseudònim, a l’interior del qual hi constaran
les dades personals:
1. Nom i cognoms
2. Fotocòpia del DNI (menors que no disposin de DNI, adjuntar una
fotocòpia del DNI dels seu tutor/a)
3. Telèfon de contacte
4. Correu electrònic
Cinquena:
Només s’acceptarà una obra per persona.
Sisena:
Els treballs es poden entregar fins a les 14h del dia 21 d’octubre del
2016.
Setena:
Els premis que s’atorgaran són dues entrades a Port Aventura per cada
categoria.
Vuitena:
La comissió organitzadora es reserva el dret de publicació de les obres
guanyadores, així com el fet de donar-les a conèixer a través d’internet
i de les xarxes socials.
Novena:
El veredicte es farà públic el dilluns 31 d’octubre a les 19h al Centre
Cultural Serafí Pitarra d’Hostalric.
Desena:
No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a
les bases del concurs.

Onzena:
El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis quan no hi hagi
participació i/o manqui qualitat en els treballs presentats.
Dotzena:
El jurat està format per persones relacionades amb el món de les lletres
i l’educació.
Tretzena:
El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i
dels drets i obligacions que se’n deriven.
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