CONCURS DE MICRORELATS 30É ANIVERSARI
VALÈNCIA ACULL

Bases
Tema:
PONTS, no murs…
Envia'ns el teu microrelat relacionat amb aquest tema amb un
màxim de 200 paraules.
S'exposaran els 20 microrelats seleccionats (inclouent-hi 3
finalistes) en unes jornades culturals i també en el Blog de
l'associació: https://vacoge.wordpress.com/
Qui pot participar, quants microrelats es pot enviar i amb quin
format?
 Totes les persones de qualsevol edat (exceptuant membres i
familiars del jurat). Només s'admetrà UN microrelat per
persona.
 El microrelat ha de ser d'un màxim de 200 paraules (títol
exclòs).
 Es pot escriure en castellà o valencià.
 Ha de ser original i no haver-se publicat en cap altre mitjà o
suport i no haver-se presentat amb anterioritat a un altre
concurs o certamen.
On s'envien i com?
S'han d'enviar com a arxiu en pdf. a la següent adreça de
correu: microrelatValenciaAcull30anys@gmail.com
En el correu, cal incloure la següent informació:
Nom i cognoms:
DNI/ NIE/Núm. passaport:
Telèfon de contacte:

Convocatòria oberta des
del:
15/05/2019

Fins al: (nova data)
27/07/2019

Premis
 Els 20 microrelats seleccionats
rebran un certificat de
València Acull i s’exposaran
en les jornades culturals i
també en el Blog de la
associació.
 D’aquests 20 microrelats
seleccionats, el jurat
seleccionarà 3 finalistes i el
microrelat guanyador. Les 3
finalistes rebran una peça de
ceràmica dissenyada
exclusivament per a aquest
propòsit pel grup de
ceramistes En Cⁿ.
 Es lliuraran els premis en les
jornades culturals (lloc i data
per confirmar) on s'exhibiran
els 20 microrelats
seleccionats

Títol del microrelat:
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Quan es publicarà la resolució del jurat?
 El diumenge 22 de setembre 2019. Es publicarà en el blog de
València Acull: https://vacoge.wordpress.com/
 Es comunicarà el resultat als autors/autores dels 20 microrelats
seleccionats.

 L'associació garantirà l'anonimat de cada autor/a i de
cadascun dels microrelats perquè el jurat pugui realitzar la
selecció dels i les finalistes sense conèixer en cap moment la
identitat de les persones concursants.
 Tots els treballs presentats rebran justificant de recepció.
Després de la data i hora de tancament no s'acceptarà cap
enviament.
En participar en aquest concurs de microrelats, accepta les
regles d'inscripció i les següents condicions legals:
 La seva participació en el concurs constitueix el seu acord
per a permetre que el seu microrelat (i el seu nom) es
publiquin tant si són guanyadors com si són seleccionades
entre les millors per a l'exposició.
 Els i les participants conserven la propietat i tots els altres
drets per a l'ús futur del seu microrelat. L'associació
acreditarà i reconeixerà els drets d'autor de l'autor o l'autora
del microrelat en totes les seves publicacions, webs, etc.
 En participar en el present concurs, els i les participants
garanteixen que els seus materials són originals, de la seva
propietat i que no infringeixen els drets de tercers. Per tant,
qualsevol microrelat enviat que no és un original de l'autor o
l'autora serà exclosa.
Com s'escriu un microrelat?
En les següents webs hi ha informació:
1.
Decálogo para escribir microcuentos
2.
¿Qué es y cómo escribir un microrelato?
3.
¿Qué es un microrelato? (Ejemplo y explicación)
4.
Microrelatos, definición, origenes y práctica
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