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Bases de participació en els concursos de Haiku i Creació Artística. 
 
1. La participació està oberta als i a les joves del Municipi. 

 
2. Les dates de presentació seran: 

• Del 6  al 23 d’abril 
 

3. S’han de presentar en format document, mitjançat un dels següents formats  
text, fotografia, etc.  

 
Mitjançat un dels següents correus electrònics: 

• centrejoves@lesfranqueses.cat  
• pij.franqueses@lesfranqueses.cat  

 
 

O bé per missatge privat a un dels següents instagrams: 
• @espaizer0 
• @centredejoves 

 
4. La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases i el seu incompliment 

pot ser causa de desqualificació per part de l’organització.  
 

5. Els participants autoritzen a l’àrea d’Infància i Joventut a utilitzar i a fer difusió 
de les fotografies presentades en les xarxes socials municipals. 

 
6. El jurat serà designat per l’organització i efectuarà la seva valoració sota els 

criteris de les creacions més originals. 
 

7. El veredicte del jurat es farà públic a partir del el dijous 29 d’abril. 
 

8. Les categories de premis són:  
 

• Haiku 
• Creació Artística 

 
9. Tots/es els/les guanyadors/es obtindran un premi:  

1 berenar per a dues persones i un val per a un llibre  
 

10. Totes les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i del 
dret a la pròpia imatge hauran de ser respectades per aquells que enviïn les 
seves obres als concursos, sent els concursants els únics responsables de 
l'incompliment d'aquest punt. 

 
11. No s'admetrà cap Haiku o cap Creació Artística que discrimini per raons de 

raça, ètnia o nacionalitat; opinió/creences polítiques i/o religioses; orientació 
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sexual i/o identitat de gènere; diversitat funcional i/o física; classisme ni, 
s'admetran obres que promoguin situacions de violència de cap tipus. 
 

12. El jurat podrà declarar deserts alguns dels premis. 
 

13. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització. 
 
Per a més informació us podeu adreçar: 
centrejoves@lesfranqueses.cat  
pij.franqueses@lesfranqueses.cat  
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