


VII CONCURS DE MICRORELATS CIUTAT DE NOVELDA

L'Ajuntament de Novelda a través de la Regidoria de Cultura i Patrimoni Històric, convoca el

VII  CONCURS  DE  MICRORELATS  CIUTAT  DE  NOVELDA,  amb  la  finalitat  de  promoure  i

es)mular la creació literària com a manera de fomentar la cultura i la crea)vitat, d'acord

amb les següents bases. 

            

BASES:

• Podrà par)cipar en el concurs qualsevol persona 0sica, major de 16 anys,  sense

dis)nció de nacionalitat que es trobe domiciliat/a a la Comunitat Valenciana.

• Els microrelats seran de tema lliure.      

• El  text  haurà  d'estar  escrit  en  castellà  o  en  valencià,  amb  un  màxim  de  180

paraules d'extensió. 

• Es presentaran mecanografiats en la font Arial, grandària 11,  a doble espai.    

• Els relats s'enviaran per correu electrònic a l'adreça: culturanovelda@novelda.net.

Cada microrelat con)ndrà un pseudònim que haurà de constar en l’assumpte del

correu electrònic.   En el mateix enviament, en document adjunt i independent,

s’adjuntaran les dades de l’autor o autora de cada microrelat, que con)ndran la

informació següent:

Pseudònim

Títol del microrelat

Nom i cognoms

NIF

Adressa 

Telèfon de contacte de l’autor/a

E.mail

• Per cada microrelat haurà de presentar-se un pseudònim i  Atol.  

      

• Cada autor/a podrà presentar fins a un màxim de tres microrelats.

• Ha de ser una història original i inèdita i no ha d'haver rebut prèviament cap premi

o accèssit en un altre concurs, certamen nacional o internacional. 

• El termini de presentació dels relats finalitza el 15 de setembre de 2020,  a les

24:00 h. No s'admetrà a concurs cap microrelat enviat fora de termini o que no

complisca les condicions expressades en les presents bases.

• Per  a  sol·licitar  qualsevol  )pus  d'informació,  així  com  per  al  lliurament  de  les

obres, poden fer-ho  escrivint al correu culturanovelda@novelda.net.

• Dels relats presentats, un jurat en seleccionarà tres, que correspondran al primer,

segon i  tercer premi.

• Aquest concurs està patrocinat per l'empresa CARMENCITA S.A,  que aportarà els

següents obsequis:

1r premi: Una TAULETA HUAWEI MEDIAPAD T3

2n premi: Una TAULETA HUAWEI MEDIAPAD T3

3r premi:  EBOOK SPC  DICKENS LIGHT

      

• El jurat qualificador, emetrà la corresponent resolució, que es farà pública durant

el  mes  d'octubre  de  2020.  Prèviament  mitjançant  correu  electrònic  i/o  en  la

pàgina web de l'Ajuntament s'anunciarà la data concreta d'aquesta decisió.

• El jurat seleccionarà fins a 25 treballs per a la seua lectura pública. 

• Els  par)cipants  cediran  gratuïtament  a  l'Ajuntament  de  Novelda  els  drets

editorials de reproducció, distribució i comunicació pública, si bé conservarà en tot

moment  la  propietat  intel·lectual.  Els  arxius  de  les  obres  no  premiades  seran

destruïts.

• La decisió del jurat s'adoptarà per majoria simple dels seus membres, quedant

aquest facultat per a la resolució de quantes incidències pogueren sorgir en el curs

de les deliberacions.

• Els  par)cipants,  pel  fet  de prendre  part  en  aquest  concurs,  accepten totes  les

condicions que s'hi especifiquen i se sotmeten expressament a elles.


