BASES REGULADORES DE LA 1a EDICIÓ DEL CONCURS DEL CONTE
DE LA FIRA DEL TIÓ DE SOLSONA

PARTICIPANTS
Alumnes de quart, cinquè i sisè de primària.
TEMA
La temàtica del conte ha de ser el tió solidari i els valors socials que aquest comporta:
consum responsable, reaprofitament de les joguines, solidaritat i cooperació.
OBRES
Un màxim de dues obres per autor.
Les obres presentades han de ser contes originals i inèdits, que no hagin estat mai
publicats ni total ni parcialment, ni premiats en altres concursos.
És permesa la presentació d’obres escrites per dos o més infants en grup.
L’extensió màxima serà de 2 pàgines, escrites en tipografia Calibri, tamany 12 i
interlineat d’1,5 punts.
Els relats han d’estar escrits en llengua catalana.

TRAMESES
Les obres s’han de lliurar enviant un correu electrònic a consell@solsones.ddl.net
indicant:
PSEUDÒNIM
NOM I COGNOMS
EDAT
COREU ELECTRÒNIC
TELÈFON DE CONTACTE
I adjuntar l’arxiu amb el conte sense signat en format word o PDF.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
El dia 25 de maig de 2018.

JURAT
Estarà format per membres de la comissió organitzadora de la Fira, per experts en el
món de la narrativa, un representant de la Biblioteca Carles Morató de Solsona i
membres del Consell d’Infants de Solsona.
VEREDICTE
Serà públic i tindrà lloc el 15 de juny de 2018.
PREMI
L’edició i il·lustració del conte i un lot de productes de la Fira del Tió de Solsona.
NOTES
El fet de presentar-se a la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. L’obra
premiada quedarà en propietat de l’organització de la Fira del Tió de Solsona. Les obres
que no s’ajustin a les bases seran desqualificades. No s’acceptaran obres que hagin
resultat premiades en altres concursos. Les obres rebudes seran tractades amb la
màxima cura, no fent-se responsable l’organització de la Fira del Tió de Solsona, de
deterioraments, desperfectes, pèrdues o robatoris que es puguin ocasionar a les obres,
per causes imprevistes. Qualsevol imprevist serà solucionat per l’organització.
L’autor/a reconeix ser qui ha escrit el conte i com a tal, en té tots els drets. Aquest cedirà
els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra a l’organització de
la Fira del Tió de Solsona. Aquests drets d'explotació de l'obra que se cedeixen són en
qualsevol dels formats existents i coneguts a dia d'avui. No hi haurà remuneració
econòmica percebuda per l'autor o autora com a contraprestació per aquesta cessió.
El premi pot quedar desert si així ho determina el jurat. Es podran concedir tots els
accèssits que el jurat consideri oportú. El premi no pot ser cedit a terceres persones ni
serà en qualsevol cas canviat per diners o compensació d’una altra índole.
Les deliberacions del jurat seran del tot reservades i, per tant, no es podrà demanar a
cap dels seus membres que n’ofereixi explicacions.
Les obres no premiades seran retornades a l’autor o autors.

