Ajuntament d’Alginet
Regidoria de Cultura

V Concurs de Poesia Vila d’Alginet
Poeta Jaume Escrivà
Aquest concurs s'adreça a tots els escriptors de poesia aficionats o amateurs de la
comarca de la Ribera majors d’edat.
El IV Concurs de Poesia Vila d’Alginet té com a objectiu difondre la poesia escrita en
valencià pels veïns i veïnes de la comarca i ser una plataforma per als escriptors
aficionats a aquesta modalitat literària.
Opten als premis els treballs presentats que complisquen les bases de l'esmentat
concurs.
BASES:
1. Presentació dels treballs. Els treballs han d’estar escrits íntegrament en valencià,
a ordinador o a mà, per una sola cara i amb el títol. No s'accepten còpies signades o bé
que no complisquen alguns d'aquests requisits.
-

El tema és lliure.
Els treballs han de ser originals, inèdits i no haver estat guanyadors en altres
certàmens.
Es pot presentar un sol treball per autor.

2. Forma de lliurament dels treballs. S'han de presentar en un sobre tancat, en
l'exterior del qual ha de constar el títol de l'obra. Igualment, cal presentar un altre sobre,
en l'interior del qual s'han de fer constar les dades següents: nom, cognoms, adreça i
telèfon. El sobre s'ha de presentar tancat i amb el títol de l'obra.
3. Els treballs s'han de entregar a la Casa de Cultura del 29 d’octubre al 23 de novembre
de 2018. El lliurament dels premis serà el divendres 30 de novembre a les 19.00 h
a Casa de Cultura d’Alginet.
4. S'estableixen els premis següents:
Un primer premi de 200 €
Un segon premi de 150 €
Un tercer premi de 100 €
5. El veredicte del jurat es farà públic en el moment de l’entrega dels premis. El jurat
es reserva la possibilitat de declarar el premi desert, si ho creu convenient. S’anunciarà
el dia del lliurament dels premis. Els originals es tornaran als seus autors.
7. Qualsevol situació imprevista que puga sorgir la resoldran les entitats
organitzadores. El fet de concursar implica l'acceptació total d'aquestes bases.
8. Organitza: Ajuntament d’Alginet, Regidoria de Cultura.

