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Podeu presentar un poema o recull de poemes; un text o un recull de textos
Màxim 12 pàgines DIN A 4 per una sola cara.
Lletra cos 12 i interlineat un i mig.
Els escrits han de ser en català i inèdits.
Cal lliurar els treballs al correu: centelles@diba.cat, sense signar o amb pseudònim, amb un
títol i la modalitat a la qual concurseu.
En el mateix correu, cal adjuntar un altre document amb les dades personals: nom i cognoms, edat, correu electrònic, telèfon de contacte
i una fotocòpia del DNI. L'organització tindrà cura de fer les còpies dels treballs per als membres del jurat i d'omplir el sobre on consti
la informació personal per a preservar l'anonimat de l'autor/a. Aquest sobre s'obrirà quan el jurat hagi emès el seu veredicte.
Per a més informació podeu consultar al PIPA e/Jesús 25, 08540 Centelles 938 812 323
(de dl a dj de 17 a 20 h i div de 1O a 13 h) o a la biblioteca municipal La Cooperativa e/ Sant Joan 25, 08540 Centelles 938 81O 334 (de
dl a dv de 15 a 20h , i dc., dv. i ds. de 10 a 13 h).
El Jurat pot declarar deserts els premis.
L'acte de lliurament dels premis serà a l'entorn de la celebració de Sant Jordi. Els/les guanyador/ores es comprometen a assistir a l'acte.
Els treballs premiats i seleccionats es podran publicar i quedaran en poder de l'Ajuntament. Un cop concedits els premis no es retornaran
els exemplars als seus autors i es destruiran.
La presentació de treballs al premi suposa l'acceptació integra d'aquestes baseds, així com dels drets i de les obligacions que se'n
deriven. L'organització resoldrà qualsevol aspecte no previst.
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