BASES DELS II JOCS FLORALS DE TOSSA DE MAR 2018
1.- Objecte de les bases
L’Ajuntament de Tossa de Mar organitza els II Jocs Florals, amb l’objectiu de fomentar la creació
literària a l’entorn de la Vila de Tossa. Aquestes bases tenen la finalitat de regular la concessió
dels premis literaris de narrativa i poesia dels II Jocs Florals atorgats per l’Ajuntament de Tossa
de Mar.

2.- Gènere
Els gèneres del concurs seran la poesia i la narrativa.

3.- Participants
Aquests concurs està obert a totes les persones aficionades a la literatura.

4.- Temàtica
La temàtica dels II Jocs Florals, és la vila de Tossa de Mar, en qualsevol des seus aspectes: valors,
passat històric, el mar, la seva gent, els seus costums i tradicions, els seus monuments i tot allò
que sigui inherent a la Vila de Tossa.

5.- Categories
S’estableixen tres categories per a cada gènere: categoria adults, categoria juvenil i categoria
infantil. S’estableixen dos premis per a cada categoria i per a cada gènere.

6.- Premis
Poesia
1r. Premi Adults

A partir de 18 anys

120 € i Flor Natural

2n. Premi Adults

A partir de 18 anys

100 € i Flor Natural

1r. Premi Juvenil

De 12 a 18 anys

80 €

i Flor Natural

2n. Premi Juvenil

De 12 a 18 anys

60 €

i Flor Natural

1r. Premi Infantil

De 5 a 11 anys

Lot de llibres i Rosa de Pitiminí

2n. Premi Infantil

De 5 a 11 anys

Lot de llibres i Rosa de Pitiminí

Narrativa
1

1r. Premi Adults

A partir de 18 anys

120 € i Flor Natural

2n. Premi Adults

A partir de 18 anys

100 € i Flor Natural

1r. Premi Juvenil

De 12 a 18 anys

80 €

i Flor Natural

2n. Premi Juvenil

De 12 a 18 anys

60 €

i Flor Natural

1r. Premi Infantil

De 5 a 11 anys

Lot de llibres i Rosa de Pitiminí

2n. Premi Infantil

De 5 a 11 anys

Lot de llibres i Rosa de Pitiminí

7.- Format de les obres
Les obres presentades als II Jocs Florals de Tossa, han de ser originals i inèdites. No podran haver
estat premiades en cap altre concurs. En la categoria de poesia, les obres tindran una extensió
mínima de 10 versos. La mètrica és lliure. En el cas de la narrativa, no hi ha límit d’extensió. Les
obres poden ser escrites en català o bé castellà.

8.- Presentació de les obres
El treball es presentarà en paper format DIN-A 4, amb lletra Arial de cos 12. Cada obra sigui
prosa o poesia haurà de portar el títol corresponent i haurà d’anar signada amb un pseudònim.

9.- Termini de presentació
Les obres s’hauran de presentar a la Casa de Cultura (Avinguda Pelegrí, 8), de dilluns a divendres
i de 10 h a 19 h. La data màxima de presentació serà el dia 26 d’abril de 2018. Es lliuraran quatre
còpies de cada obra dins un sobre tancat. A la part exterior del sobre s’hi haurà d’indicar el
pseudònim, el títol i la categoria a la qual es participa. Dins d’aquest sobre, n’hi haurà un altre
on s’indicaran el pseudònim, el nom i cognoms de l’autor/a, una còpia del DNI, un telèfon de
contacte, i una adreça de correu electrònic.

10.- Jurat
El Jurat podrà declarar desert un premi si així ho estima oportú. Qualsevol imprevist serà resolt
pel Jurat i presentada la seva argumentació públicament.

11.- Veredicte del Jurat
El veredicte del Jurat serà inapel·lable. Els premis es donaran a conèixer el dissabte 29 d’abril a
les 6 de la tarda a l’acte que tindrà lloc a la Plaça d’Armes de la Vila Vella de Tossa.

12.- Drets
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Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Tossa de Mar, així com els
drets d’explotació, comunicació i difusió que es derivin. Els participants autoritzen i cedeixen els
seus drets d’imatge per a l’emissió de l’acte d’entrega de premis als mitjans de comunicació.

13.- Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases.
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