Ajuntament de Beniarbeig
BASES I CONCURS DE POESIA BREU DE BENIARBEIG
1.

2.

Poden optar al premi totes les persones escriptores, qualsevol que siga la seua
nacionalitat, que presenten poemes originals i inèdites, escrits en valencià o castellà.
Aquest premi es concedeix sota la modalitat de concurrència competitiva.
Es podran presentar originals fins el dijous 22 d’abril de 2021 a les 14:00.

3.

El millor poema serà premiat amb un lot de llibres valorat en 60 €. Entre tots els
participants se sortejarà un val de 30 € en llibres en la Llibreria Dilatando Mentes
d’Ondara. El premi no és una bestreta dels drets d’autor.

4.

Les obres no podran tindre una extensió superior als 350 caràcters. La lletra tindrà
una grandària de 12 punts, la tipografia Arial i l’interlineat de doble espai, obligatòriament
i es presentaran en un arxiu pdf.

5.

Tots els poemes hauran d’incloure les paraules: DISTÀNCIA, VALOR i FONT (en
castellà, distancia, valor i fuente).

6.

Les
obres
hauran
de
presentar-se
mitjançant
el
formulari
https://forms.gle/3hUyXsWFhVgfMtN9A. En cas que faltara algun dels requisits establerts
en aquestes bases, l’obra no serà premiada.

7.

Les obres seran anònimes. L’anonimat de l’autoria es garantirà introduint únicament
el número de telèfon de l’autor.

8.

Només es pot presentar un poema per sol·licitant.

9.

Qualsevol poema present al premi en el termini indicat porta implícit el compromís
de l’autor de no retirar-la abans que es faça pública la decisió del jurat. Així mateix, el fet
de presentar una obra significa l’acceptació per part de l’autor de totes les condicions
establertes en aquestes bases.

10.

El jurat estarà compost per un total de 5 membres; un representant de cadascun
dels partits amb representació en l’Ajuntament de Beniarbeig, un de la Biblioteca
Municipal de Beniarbeig, un docent del CEIP Benicadim i dos treballadors de
l’administració local, un actiu i l’altre retirat.

11.

El premi podrà declarar-se desert a parer dels membres del jurat, si cap poema
reuneix el mínim de qualitat necessària.

12.

El premi no es podrà compartir entre dos participants o més.

13.

El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic el divendres 23 d’abril a
través dels comptes de les xarxes socials de l’Ajuntament de Beniarbeig i la Biblioteca
Municipal de Beniarbeig.

14.

Drets d’autoria. Pel fet de participar, se li atribuirà la llicència (CC BY-NC-SA) a les
obres presentades, per la qual cosa podran ser compartides, redistribuïdes i
transformades per qualsevol mitjà i format, sempre i quan no es faja amb una finalitat
comercial, es reconega l’autoria i qualsevol obra derivada tindrà la mateixa llicència que
l’original.
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15.

Protecció de dades personals. El responsable del tractament de les dades de
caràcter personal és l'Ajuntament de Beniarbeig. La finalitat del tractament és la gestió
de concursos de l’àrea de cultura. La legitimació per a realitzar aquest tractament està
basada en el consentiment explícit de la persona sol·licitant (major d’edat) o del seu
representant legal (menor d’edat) i l'exercici de poders públics conferits a la persona
responsable del tractament. Les dades poden ser cedides a entitats públiques o privades
la concurrència de les quals siga necessària o legítima per al desenvolupament del
concurs, incloent les persones intervinents en la qualificació d'obres,mèrits i/o
aportacions, així com l’AEAT en cas de premis en metàl·lic i en els supostos previstos
per la Llei. Les dades poden ser publicades en mitjans de comunicació, xarxes socials i
pàgines web municipals, així com ser comunicats a mitjans de comunicació
extramunicipals per a la seua possible publicació. Els drets que les persones
interessades ostenten són: accés,rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat.
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