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BASES
III CONCURS LITERARI SANT JORDI 2022 PACS DEL PENEDÈS
1.PARTICIPANTS
S’estableixen set grups de participants residents o vinculats a Pacs: Prosa/ Poesia / Teatre / Relat
Adults
A partir de 19 anys
Sèniors
A partir de 60 anys

Juvenil

Infantil

Grup D: 1r i 2n d’ESO

Grup A: 1r i 2n de primària

Grup E: 3r i 4t d’ESO

Grup B: 3r i 4t de primària

Grup F: de 15 a 18 anys

Grup C: 5è i 6è de primària

2.OBRES CONCURSANTS
Les obres participants hauran de ser inèdites. El tema és lliure.
Els treballs han d'estar escrits amb ordinador per una sola cara, amb interlineat d’1,5 i mida de la lletra
de 12. En el cas dels infants, també s'acceptaran els treballs dels grups A, B i C escrits a mà i amb lletra
entenedora (i enviar-lo escanejat). En el grup A s'acceptaran els reculls de narracions i contes que
conformin una unitat narrativa.
L’extensió és lliure, però no ha de ser superior a 5 fulls DinA4.
Cada concursant pot presentar un treball.

3.PRESENTACIÓ
Tothom que hi vulgui participar ha d’enviar la seva creació posant a quina categoria participa i adjuntar:
nom, cognoms, adreça de l’autor, telèfon, l’adreça electrònica i manifest de "si" o "no" accepta captar i
difondre la seva imatge a l'efecte d'aquesta activitat (veure final d’aquestes bases).
Els menors de 14 anys necessiten autorització expressa de pare/mare o tutor/a. Per tant s'afegirà al
correu, un document d’autorització amb el nom i cognom, i e-mail, del pare/mare, tutor/a, esmentant el
seu consentiment i manifest de "sí" o "no" accepta captar i difondre la imatge del concursant i la seva
pròpia, a l'efecte d'aquesta activitat. (veure finald’aquestes bases).

4.LLIURAMENT DELS TREBALLS
Els treballs es poden lliurar al correu electrònic santjordipacs@gmail.com
El termini de presentació finalitzarà el 2 de maig de 2022 a les 10h.

5.PREMIS
Adults:

Juvenil:

Primer premi: val de 100 € per

Dos premis per grup (D, E i F)

comprar llibres.
Segon premi: val de 75 € per
comprar llibres

Primer premi: val de 50 € per
comprar llibres.
Segon premi: val de 25 € per
comprar llibres.

Sèniors +60:
Primer premi: val de 100 € per
comprar llibres.
Segon premi: val de 75 € per
comprar llibres.
*A més, segons cada tipus de categoria, rebran
un detall extra i diferent en l'entrega de premis.

Infantil:
Dos premis per grup (A, B C)
Primer Premi: val de 30 € per
comprar llibres.
Segon Premi: val de 20 € per
comprar llibres.
Premi Especial del Jurat:
El jurat escollirà un treball,
sota un paràmetre de lliure
elecció i condicions.
Un premi cultural (anar al
teatre, cinema, música)

6.JURAT

El jurat serà format per El Grup de Lectura de Pacs. Expertes del món literari i cultural de Pacs del
Penedès. Valorarà l'originalitat, la qualitat i l'interès del relat.

7.VEREDICTE

El veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà públic el diumenge 8 de maig 2022.

8.CONSERVACIÓ I ALTRES DISPOSICIONS
Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els responsables directes
dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals.
Els participants es comprometen a les seves obres, al compliment legal en el tractament de dades de
caràcter personal inclòs la imatge, de la Llei 3/2018 LOPD- GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció
de Dades de Caràcter Personal i la Llei 5/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a
la pròpia imatge.
La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. L’organitzado tindrà els drets de publicació i
els de reproducció en qualsevol format.
Els participants de les obres presentades autoritzen l’Ajuntament de Pacs del Penedès a cedir-les a altres
administracions públiques, jurat i tercers relacionats, mostrar-les i presentar-les públicament, en
qualsevol de les formes possibles (pòster, Internet, xarxes socials, etc.), per a promocions o per a altres
motius no comercials i sense ànim de lucre, fent esment del nom de l’autor, si el tenim, eximint-lo i
alliberant-lo de tot reclam i responsabilitat. Tots els treballs podran ser publicats digitalment.

9.PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades (dels concursants i/o familiars/tutors) són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima
d’aquesta activitat. L’Ajuntament de Pacs del Penedès adopta les mesures de seguretat, d’acord amb la
Llei 3/2018 LOPD-GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El
termini de conservació es el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seu dret d’accés, oposició i limitació de
tractament, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de Protecció de dades de
l'Ajuntament de Pacs del Penedès.
El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la qual van ser recollides, sempre
que totes les parts preservin la seva intimitat.
Les comunicacions de la seva sol·licitud de participació es farà via l'e-mail i/o telèfon facilitat.
El participant accepta expressament, via SMS/IM, correu electrònic, rebre informació de l’Ajuntament de
Pacs del Penedès relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte.

10.DIFUSIÓ D’IMATGES
Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la
Llei 5/1982, de 5 de maig; el participant (o el seu pare/mare, tutor/a) dona/en el seu consentiment a
l’Ajuntament de Pacs del Penedès per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu),
corresponents a aquesta activitat puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de
comunicació (inclòs Internet).
El fet de concursar suposa la total acceptació implícita d’aquestes bases.
Regidoria de Cultura.
Ajuntament de Pacs del Penedès, abril 2022.
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