"ESPEJO DE VILADECANS"
Amb el suport de :

Col· laboren :

BASES:
Idioma: català.
Poden participar totes les persones que ho desitgin amb un poema
no premiat en altres concursos, escrit a màquina o ordinador en
una sola columna i per una sola cara.
El tema, la mètrica i rima seran lliures. L'extensió oscil· larà entre
50 versos de mínim i 90 de màxim, en un poema únic sense
signatura ni pseudònim.
Només s'acceptarà una obra per concursant.
Les obres es presentaran en 3 còpies dins d'un sobre, i dins
d'aquest s'inclourà una plica (petit sobre tancat) amb les dades de
l'autor, fotocòpia del D. N. I. i el títol del poema en l’exterior. Els
treballs es faran arribar per correu, o en mà, a la Secretaria de
Fundación Espejo, al c/ del Noi del Sucre, núm. 65. 08840Viladecans. El termini d'admissió finalitza el 7 d’octubre de 2016.
Premis establerts:
1r premi: 300 €.
2n premi: 150 €.
Premi autor local: 100 €.
Tots els premis estaran subjectes a la retenció fiscal legalment
establerta.
El jurat estarà format per persones competents al món de les
lletres, i la seva decisió serà inapel· lable.
Els concursants guardonats hauran de recollir el seu premi
personalment. En cas de no fer-ho, l'import del premi serà
reintegrat a Fundación Espejo.
El veredicte i el lliurament dels premis es donaran a conèixer en
acte públic el dia 17 de novembre a les 19 hores. L'acte se
celebrarà a Viladecans (Ateneu d’Entitats Pablo Picasso, Pge. de
Sant Ramon , 2).
El guanyador del primer premi no podrà concursar en les 3 edicions
següents.
El guanyador del premi millor autor local no podrà optar a aquest
mateix premi durant les 3 edicions següents, però sí als altres.
Participar en aquest concurs suposa sotmetre's a aquestes bases i
a les decisions del Jurat i la Comissió Organitzadora, sense dret a
cap reclamació.
Les obres no premiades seran destruïdes.
Els poemes guanyadors es publicaran a la revista "Reflejos de la
persona" de Fundación Espejo.

