
Bases de participació   concurs Poesia Visual,   
Sant Jordi 2022

- Concurs  Poesia  Visual  Sant  Jordi  2022  organitzat  per  l’àrea  d’Infància  i
Joventut.

- El concurs està obert per aquelles persones d’11 anys endavant. 

Llocs i termini de presentació     

- Les dates de presentació seran:
 De l’1 al 22 d’abril

- Es pot presentar:

 A través d’un dels següents correus electrònics:
 centrejoves@lesfranqueses.cat  
 pij.franqueses@lesfranqueses.cat   

 Presencialment en algun dels dos serveis de Joventut, 
 Centre Municipal de Joves 
 Espai Zero

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

Presentació dels treballs     

- Les obres hauran de tenir títol.

- Les obres s’han de presentar sota pseudònim.

- Els/les  autors/res  podran  acompanyar  l’obra  amb  una  breu  explicació  de  la
mateixa.

- No s'admetrà cap creació que discrimini per raons de raça, ètnia o nacionalitat;
opinió/creences  polítiques  i/o  religioses;  orientació  sexual  i/o  identitat  de
gènere;  diversitat  funcional  i/o  física;  classisme  ni,  s'admetran  obres  que
promoguin situacions de violència de cap tipus.

- 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 la seva
obra al concurs, sent el/la concursant el/la únic/a responsable de l'incompliment
d'aquest punt.
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Normativa i composició del jurat     
- La participació comporta l’acceptació d’aquestes bases i el seu incompliment

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

- Els participants autoritzen a l’àrea d’Infància i Joventut a utilitzar i a fer difusió
de les obres presentades en les xarxes socials municipals, exposicions, etc...

- El jurat serà designat per l’organització. 

- Es valorarà l’originalitat, el llenguatge poètic i la relació imatge-missatge.

- El veredicte del jurat es farà públic a partir del el dijous 28 d’abril.

- El guanyador o guanyadora obtindran el premi de: 
 Un berenar per a dues persones 
 Un val per a un llibre 

- L’organització valorarà realitzar un premi accèssit especial.
 

- El jurat podrà declarar el premi desert.

- 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 

O presencialment en qualsevol dels dos serveis d'Infància i Joventut, Centre Municipal
de Joves i/o l’Espai Zero
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