ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Bases de convocatòria del I Concurs de Relats
Breus contra la Violència de Gènere – 25N
L'Entitat Local Menor de Palmanyola, amb motiu de la commemoració del 25 de novembre,
Dia Internacional contra la Violència de Gènere, i amb la finalitat de sensibilitzar a la
ciutadania en matèria de violència contra les dones, les seves arrels i les seves
conseqüències, així com les seves possibles solucions, convoca el I Concurs de Relats
Breus contra la Violència de Gènere – 25N
TEMES DEL CONCURSO
-

Igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Actuacions contra la Violència cap a les dones.
Apoderament de les dones per a la prevenció d'aquesta violència.

AQUEST CONCURS SE REGIRÀ PER LAS SEGÜENTS BASES:
Podran participar a aquest concurs totes les persones residents a Palmanyola i nuclis del
municipi de Bunyola.
Podran presentar-se un màxim de 2 relats per persona.
Poden presentar-se persones menors, sempre que acompanyin en la documentació
requerida, autorització del pare, mare o tutoria legal, acceptant la participació de la
persona menor així com les bases del concurs (Annex I).
Els treballs han de ser originals i inèdits i han de signar-se amb un pseudònim.
El relat breu se podrà presentar en castellà o català.
FORMAT
Els treballs es presentaran en un màxim de dues pàgines, escrit amb font Arial 12.
TERMINI
El termini de presentació dels treballs s'estendrà fins al 23 de novembre de 2020. No
s'admetran els treballs rebuts després de tancat el termini d'admissió.
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PRESENTACIÓN
S’han de presentar en format PDF per via electrònica en el següent compte de correu
culturaiesport@batliapalmanyola.com El correu haurà de fer referència en l’ASSUMPTE
a: “I Concurs de Relats Breus 25N”
En el cos del correu, es presentarà la corresponent identificació en la qual faran costar
nom i llinatges de l’autor o autora, títol del relat breu, edat, adreça i número de telèfon.

JURADO
El Jurat serà elegit per l’organització del concurs i la seva resolució es farà pública en
xarxes socials.
PREMIO
S’atorgarà un premi (una tableta) al relat guanyador.
EDICIÓN
Els relats que reuneixin els requisits de les bases i siguin premiats pel jurat podrien ser
publicats en la web de l’Entitat Local Menor de Palmanyola https://palmanyola.org i
xarxes socials, així com difondre’s en actes específics relacionats amb la igualtat,
violència contra les dones i altres l’objectiu dels quals sigui la sensibilització social; fent
costar el nom de l’autor o autora, sense perjudici dels drets d’autoria.
OBLIGACIONS
S’entén que, amb la presentació dels originals, les persones concursants accepten la
totalitat d’aquestes Bases.
PROTECCIÓ DE DADES
Responsable de tractament: Entitat Local Menor de Palmanyola.
Finalitat: Les dades s’utilitzaran per a la gestió del concurs i en el cas de resultar agraciat
o agraciada per a posar-se en contacte, gestionar el premi i publicar el resultat del
concurs.
Drets: Té dret a exercir l’accés, rectificació, supressió i altre dret dirigint-se a l’ELM.
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(ANEXO I)
AUTORIZACIÓN

Sr. / Sra. ………...…........................................................................,
com

a

pare,

mare

o

……………………….......autoritzo

tutor-tutora
al

meu

i
fill

amb

DNI.

o

filla

……………………………………...…………………………………………
a participar en el - I CONCURS DE RELATS BREUS CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÉNERO – organitzat per l’Entitat Local Menor de
Palmanyola.

En ………………., a ................. de..........................

de 2020

Signat

Informació Protecció de dades:
Responsable: Entitat Local Menor de Palmanyola
Finalitat: Les dades se utilitzaran per a la gestió del certamen i en el cas de resultar agraciat a agraciada per a
posar-se en contacte, gestionar el premi i publicar el resultat del certamen.
Drets: Té dret a exercir l’accés, rectificació, supressió i altres drets dirigint-se a l’entitat local.
Informació addicional: té més informació en les bases del concurs
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