CONCURS DE MICRORELATS DE TERROR

BASES DEL CONCURS:
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell i el Librerío de la Plata conviden a
participar al 4t Concurs de Microrelats de Terror.

1. Objecte. Promoure la creativitat literària en el gènere del microrelat enfocat al
terror i fomentar la seva difusió.
2. Participants i incompatibilitats. El concurs està obert a participants de
qualsevol nacionalitat i lloc de residència. Pot participar qualsevol persona que
en el moment de presentar la seva obra hagi complert 16 anys. Es consideren
incompatibilitats per a participar al concurs:
 Les persones vinculades directament a l’Organització i els seus
familiars directes.
 Las persones integrants del jurat i els seus familiars directes.
 La participació al concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases.
3. Condicions de l’obra. El microrelat ha de reunir els següents requisits:
 Ser original i inèdit. Per inèdit s’entén que no s’hagi difós en cap mitjà,
ni hagi guanyat cap premi.
 Estar escrit en català o castellà.
 No excedir dels 1. 200 caràcters (no paraules) amb espais i títol inclòs.
 El tema ha d’estar orientat al terror.
4. Només s’acceptarà un microrelat per participant.
5. Forma i termini per a la participació. Les obres es podran enviar des del dia
22 de Novembre de 2017 i es rebran fins el dia 21 de gener de 2018 a les
23:59 (hora d’Espanya) per correu electrònic a la següent adreça
concursos@sabadellfilmfestival.com com a única via. El text del relat haurà
d’estar escrit en el propi e-mail, no s’acceptarà com a document adjunt. Al
final haurà de constar: nom i cognom del concursant, adreça postal, telèfon,
data de naixement i document d’identificació.
6. Publicació i cessió d’ús, reproducció i difusió. Els textos seleccionats es
publicaran a la web www.libreriodelaplata.com. Els participants consenten i
cedeixen amb l’acte de participació l’ús, reproducció i difusió de la seva obra
per part de l’Organització, la qual es reserva el dret de reproducció i difusió de
tots els microrelats enviats.

7. Jurat. El jurat que seleccionarà les obres guanyadores tenen la capacitat
d’avaluar en les dues llengües admeses (castellà i català) i està conformat per:






Juan Casamayor (Editorial Páginas de Espuma)
Ada Cruz Tienda (Universitat Autònoma de Barcelona)
Teresa González (Centre Superior de Investigació Científica)
Alfons Guri (Microbiblioteca - Biblioteca Esteve Paluzie)
Santiago Navrátil (Librerío de la Plata)

8. Premis. El jurat escollirà primer, segon i tercer premi. També realitzarà una
selecció de fins a 25 relats per a publicació a la web del Librerío de la Plata i
altres mitjans. El primer premi rebrà un trofeu i un lot de llibres. Al segon i tercer
premi li correspondrà un lot de llibres a cadascú.
9. Anunci dels guanyadors. El veredicte final es farà públic el dia 10 de març de
2018 en el marc de la VII Edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell i
el dia següent a la web www.libreriodelaplata.com
10. Interpretació i integració de las bases. L’Organització es reserva la
possibilitat d’interpretar els dubtes o llacunes de les bases del concurs, de
manera motivada i per causes justificades. Amb la deguda publicitat dels
acords d’aquest tipus seran d’obligat compliment per a l’Organització i els
participants.

