ORGANITZA:
XXVIII PREMI LITERARI DE NARRATIVA CURTA INFANTIL

“PLAERDEMAVIDA”
MIRAMAR 2.021
La biblioteca pública de Miramar, amb el patrocini de l
´Ajuntament de Miramar, convoca el XXVIII PREMI
LITERARI DE NARRATIVA CURTA INFANTIL, per estudiants
de Primària i E.S.O., que resideixen a Miramar, d´acord
amb les següents:

BASES:
01. Hi podran prendre part els alumnes matriculats als centres de
primària i secundària durant el curs 2020/2021.
02. Els treballs que es presenten hauran d´estar escrits en VALENCIÀ.
03. Els treballs s´hauran de presentar per duplicat dins d´un sobre tancat,
amb un títol i un lema escrit en la part frontal del sobre. A dins d´aquest
sobre hi haurà un altre menut, tancat, amb el mateix títol i lema a la part
superior, que contindrà les següents dades personals de l´autor: nom,
cognoms, adreça, centre i curs en que està matriculat.
04. Els treballs hauran de tenir una extensió mínima d´un full i màxima de
dos.
05. Cada concursant podrà presentar només un treball.
06. Els treballs hauran de lliurar-se de la manera indicada a la BASE
TERCERA A BIBLIOTECA FINS DIVENDRES 26 DE MARÇ DE 2021.
07. El jurat serà nomenat per L´AJUNTAMENT de MIRAMAR.
08. El veredicte es farà públic en un acte organitzat d´acord amb les
mesures vigents en el moment el divendres 7 DE M AIG DE 2021.
09. Hi haurà un premi per cadascun dels participants a més d´una
distinció per al millor de cada curs. També un premi especial a la
millor narració amb perspectiva de gènere.
10. Qualsevol qüestió no prevista a les bases serà resolta pel Jurat i l
´Entitat Organitzadora.
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SUSANA GILABERT MILLET

