III CONCURS DE RELATS BREUS ACTIVAMENT CATALUNYA CENTRAL
ActivaMent Catalunya Associació organitza el concurs amb les següents
BASES
1. Podran participar totes les persones que ho desitgin, qualsevol que sigui la seva nacionalitat o residència.
2. Cada autor/a podrà presentar un sol relat.
3. El relat presentat haurà de reunir les següents condicions:





El tema serà Salut Mental: Llars i utopies.
La llengua en el que estarà escrit serà en català o castellà.
Ha de ser rigorosament inèdit, inclosa la seva publicació a Internet.
No podrà haver estat premiat en cap altre concurs. Si abans de la resolució d'aquest certamen, el
relat presentat resulta premiat en un altre concurs, s'ha de comunicar fefaentment immediatament
per la seva autor/a.

4. Exigències formals:
 Es presentarà un sol original del relat.
 Estarà escrit amb font de text Arial, en cos de 12 punts i marges Normal (2,5 cm superior i inferior i 3
cm esquerra i dreta), els que adjudica Word per defecte.
 L'extensió del relat no superarà les deu (10) pàgines.
 L'interlineat ha de ser almenys d'1,5.
 Les pàgines estaran degudament numerades. Sense faltes d'ortografia.
 L'incompliment d'aquestes regles implicarà l'automàtica desqualificació.
5. L'original del relat es presentarà únicament en format digital. El treball haurà de ser enviat a l'adreça
electrònica: art@activament.org.
6. En l'assumpte del mail s'especificarà: "Per al III Concurs de Relats Breus ActivaMent Catalunya Associació".
S'enviaran en el mateix correu dos arxius adjunts en format Word (No PDF):
a) En un arxiu que serà denominat amb el TÍTOL DEL RELAT en majúscules, s'enviarà el
mateix sota pseudònim. A l'inici de la primera pàgina es col·locarà el NOM DEL RELAT i en la línia
següent el PSEUDÒNIM, seguit del text. No s'acceptaran enviaments que incloguin, dibuixos, fotos,
links externs o qualsevol altre tipus d'adorn aliè al propi text.
b) En un altre arxiu que serà denominat amb el títol del relat – DADES PERSONALS en
majúscules, s'enviaran les dades personals:
 Títol del relat
 Pseudònim
 Nom (s) i cognom (s)
 Any, ciutat i país de naixement
 Direcció de domicili completa
 Telèfon (s)
 Correu electrònic
c) Com les dades resulten essencials, entre més raons, a l'hora d'informar els reconeguts pel
Concurs, si d'inici no són enviats complets, no serà acceptada aquesta participació.
7. El termini de recepció dels relats finalitzarà el dia 15 de setembre de 2019.
8. El Jurat Qualificador estarà format per persones relacionades amb l'àmbit cultural i literari sent la seva
decisió inapel·lable. Cap dels membres del jurat podrà participar en aquest concurs.

9. La composició del Jurat Qualificador serà donada a conèixer en fer-se pública la decisió del Concurs.
10. La decisió del jurat es donarà a conèixer a través de correu electrònic o trucada telefònica als
guardonats, els quals quedaran obligats/des a assistir al acte de presentació dels relats guanyadors del
dia 24 d'octubre. No obstant, si no poguessin assistir-hi, podran delegar en una altra persona (el jurat
valorarà si la causa és o no justificada).
11. La presentació dels guardonats tindrà lloc el 24 d'octubre de 2019 a la a Barcelona per donar a
conèixer tant els finalistes com els relats guanyadors dins els actes per celebrar l'Octubre, mes de la Salut
Mental.
12. El premi consistirà en: L'edició d'un llibre digital amb els 5 relats finalistes en un únic volum, amb
presència preeminent en portada del primer classificat. El termini per a tenir-lo enllestit serà de 6 mesos a
partir del dia del Concurs.
13. Cessió de drets: Els participants del concurs cedeixen els drets relatius a les obres premiades a
ActivaMent Catalunya Associació, amb possibilitat de ser publicades indicant sempre l'autoria de les
mateixes i sense que això generi cap contraprestació dinerària. Aquesta cessió no implica renúncia dels
drets d'autor.
14. De conformitat amb la LOPD s'informa que les dades personals obtingudes per a la participació en el
concurs s'incorporaran a un fitxer responsabilitat d'ActivaMent Catalunya Associació i es tractaran d'acord
amb la normativa de protecció de dades vigent. Les persones interessades podran exercitar els drets
d'accés, rectificació, modificació i oposició dirigint-se a comunicacio@activament.org.
15. El fet de participar en aquest certamen suposa la plena acceptació de les bases. Per a qualsevol dubte,
consulteu a l'oficina d'ActivaMent, així com al següent correu electrònic: art@activament.org.

