BASES CONCURS DE MICRORELATS BIBLIOTECA ANTONI COMAS
Bases que regulen la concessió del premi del concurs de microrelats amb motiu del
segon aniversari d’inauguració de la Biblioteca Antoni Comas.
Finalitat
La finalitat del concurs és fomentar, mitjançant una proposta de creació literària, els
valors, els espais, les activitats i els serveis que tenen lloc a la biblioteca Antoni Comas.
Característiques dels microrelats
Els microrelats han de recrear situacions en què la biblioteca Antoni Comas sigui un
element imprescindible per a la trama, ja sigui perquè els protagonistes hi fan
al·lusions o bé perquè la trama es desenvolupa en els espais de la biblioteca.
En cap cas no poden excedir els 500 caràcters (inclosos els espais en blanc). Cal que
siguin obres originals i inèdites.
Persones participants
La participació és oberta a totes les persones físiques.
Criteris de valoració
Els membres del jurat tenen en compte els criteris següents: l'originalitat i la capacitat
d’impacte del missatge.
Terminis
El termini de presentació dels microrelats comença l’1 d’octubre i finalitza el 5 de
desembre del 2014.
Procediment per concursar
Es pot enviar un missatge de correu electrònic a b.mataro.ac@diba.cat indicant a
l’assumpte “Concurs microrelats 2015” o bé es pot presentar personalment a la
biblioteca imprès en paper, dins d’un sobre en el qual es farà constar “Concurs
microrelats 2015”. En ambdós casos és indispensable fer constar el número de carnet
de la biblioteca de la persona autora.
Només es pot presentar un relat per persona.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases.
Premi
El premi consisteix en la publicació del microrelat en la llibreta que es publicarà al
febrer del 2015 amb motiu del segon aniversari de la biblioteca, juntament amb una
il.lustració realitzada sobre el microrelat guanyador per un il.lustrador o dissenyador
gràfic.

Reserva de drets de reproducció
La biblioteca Antoni Comas es reserva els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació de les obres participants, i la cessió es fa
gratuïtament i amb exclusivitat, sense límit de temps i per a l'àmbit territorial mundial.
La biblioteca Antoni Comas es reserva el dret de publicar i difondre els microrelats
concursants que consideri oportuns a través de les xarxes socials, dels mitjans de
comunicació socials i dels mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament de Mataró,
així com en altres suports de difusió.
Les persones participants eximeixen les Biblioteques de Mataró i l’Ajuntament de
Mataró de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que se’n faci per
terceres persones, un cop publicats a les xarxes socials.
La pàgina Facebook de les Biblioteques de Mataró és una pàgina oberta que tothom pot
llegir, de manera que totes les publicacions que es realitzin seran accessibles també a
persones que no pertanyen a la comunitat Facebook, i es podrà visualitzar tant el
contingut sota pseudònim. Les persones participants eximeixen les Biblioteques de
Mataró de qualsevol responsabilitat derivada dels continguts i de l’ús que se’n faci per
terceres persones.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants es tractaran amb la
finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de
seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.
Jurat
El jurat està format per 5 treballadors de les Biblioteques de Mataró.
Els acords de concessió s'adopten per majoria simple dels membres del jurat.
Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases la resol el jurat. El veredicte és
inapel·lable.
Resolució
El nom de la persona premiada es farà públic en l’acte de presentació de la llibreta
número 2, durant el mes de febrer del 2015.

