XXIVè CONCURS DE NARRATIVA

DONES ÀRTEMIS-2020
BASES
PARTICIPANTS
Aquest concurs és adreçat a DONES.
TEMA
El tema és LLIURE i els relats poden estar escrits en català o en castellà.
Es valorarà la creació literària, imaginativa i innovadora.
BASES
Es poden presentar fins a dues obres per autora. Cal que siguin inèdites i originals i,
que no hagin estat guanyadores i/o finalistes en d’altres concursos.
Els treballs, correctament presentats i escrits per una sola cara, en mida DIN A4,
incloent-hi des de 2100 paraules, com a mínim, fins a 4200 paraules, com a màxim (de 5 a 10 pàgs ),
lletra Arial 12, i 1.5 d’espai interlineal.
A més, caldrà, també, incloure una còpia escrita en CD o en pen-drive amb el relat.

Les autores guanyadores i finalistes
no podran renunciar a la publicació de la seva obra.
IDENTIFICACIÓ
S’enviaran les narracions, per sextuplicat, a més del CD o pen -drive, en un sobre gran i anònim,
consignant Títol i Pseudònim a la cara del sobre.
A dins s’inclourà un altre sobre (tancat) on constarà altre cop: Títol i Pseudònim, i dins les dades
de l’autora: nom i cognoms, fotocopia DNI, adreça postal, telèfon i correu electrònic.
PRESENTACIÓ

EL TERMINI D’ADMISSIÓ DE LES OBRES ACABARÀ
DILLUNS 30 DE SETEMBRE de 2019
Els treballs s’ ENVIARAN EXCLUSIVAMENT a :

Apartat de correus 160 - 08940 Cornellà de Llobregat.
Per a ‘Dones Àrtemis’ - XXIV Concurs de Narrativa 2020
JURAT
Les obres que no s’ajustin a les bases o no s’entreguin en el termini establert, quedaran fora de concurs.
Es vetllarà per l’estricte acompliment de les BASES
La decisió del Jurat qualificador serà per majoria de vots.
El veredicte del Jurat serà inapel.lable i pot considerar deserts els premis.
Es retornarà el CD o pen-drive dels treballs no publicats, si es sol.licita prèviament
PREMIS

Primer premi de 700 € - Segon premi de 400 € - Tercer premi de 300 €.
És d’interès de l’Associació ‘Dones Àrtemis’ publicar un llibre amb les narracions premiades i finalistes,
sempre que es disposi dels ajuts econòmics corresponents.
LLIURAMENT DELS PREMIS
L’acte de lliurament dels premis i la presentació del llibre es farà el mes de març del 2020
dins dels actes de la celebració de la DONA TREBALLADORA.
El lloc i l’hora s’anunciaran oportunament.
PER A MÉS INFORMACIÓ: donesartemis@gmail.com

Amb el suport de

