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II Edició dels Jocs Florals de Campins
L’Ajuntament de Campins convida als ciutadans i les
ciutadanes a concórrer al Segon Premi de Prosa i Poesia
Jocs Florals de Campins 2017.
PREMI
S’atorga un únic premi a la millor poesia, a la millor prosa i al millor relat gràfic
(mini còmic).
El premi consistirà en un lot de llibres i la publicació del text, poesia o relat
gràfic a la revista «La Mostela» de Campins.

BASES
Base 1a
La participació al concurs serà apta a partir dels 14 anys i amb tres categories;
prosa i poesia i relat gràfic (mini còmic).
Els treballs que optin al premi han de ser originals, inèdits i d’una extensió de
mínim una pàgina i màxim tres per la prosa, extensió des d’una pàgina mínim i
dues màxim de vers lliure per a la poesia i extensió de màxim sis pàgines pel
relat gràfic, ha de ser d’un mateix autor, i de temàtica lliure.
Les característiques estructurals del text hauran de ser escrites en lletra
«calibri» en mida 11 i format senzill i degudament justificat.
Les característiques pel relat gràfic ha de ser de lliure format respectant
l’extensió màxima permesa.
Cada autor només es podrà presentar a una de les categories, prosa o poesia o
relat gràfic.
A la portada dels treballs es farà constar el títol de l’obra i el pseudònim i a
l’interior, en un full a part, el nom i els cognoms de l’autor, l’email i el telèfon.
Si algun dels poemes del recull han estat publicats, l’autor ha d’indicar quins
són i on s’han publicat.
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Base 2a
La presentació d’un treball implica la presumpció de la seva autoria. Serà
responsabilitat de qui hagi presentat el poema, prosa o relat gràfic, tota
reclamació que pugui sorgir amb relació a l’autoria de les obres.
A aquests efectes, el Departament de Cultura es podrà dirigir contra aquesta
persona, en cas que, com a conseqüència d’allò previst en aquestes bases,
resulti reclamada l’autoria de les obres.
El Departament de Cultura podrà repercutir contra qui les hagi presentat totes
aquelles quantitats que s’hagi vist obligat a satisfer amb motiu de reclamacions
d’autoria dels treballs presentats. A més, també es reserva el dret de reclamar
els danys i perjudicis que s’hagin ocasionat al Departament per aquest fet.

Base 3a
S’han d’enviar tres exemplars escrits dels treballs o via CD, correctament a dins
d’un sobre on s’especifiqui el vostre pseudònim i adreçat al Departament de
Cultura de l’Ajuntament de Campins, Plaça de la Vila, 8 , 08472 de Campins, o
bé lliurar-los directament al mateix lloc de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00
i dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00.
El període d’admissió d’originals finalitza el dia 17 d’abril a les 23:59 hores.

Base 4a
El guanyador/a serà prèviament avisat abans del dia del lliurament del premi.
L’acte de lliurament del premi tindrà lloc a la Plaça de la Vila de Campins el dia
23 d’Abril a les 11:00 hores.

Base 5a
No es retornaran els treballs presentats, el Departament de Cultura de
Campins es compromet a la seva custodia i posterior destrucció. Tanmateix, els
textos dels guanyadors seran publicats a la revista trimestral «La Mostela» de
la població de Campins.
La participació al concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

