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BASES DEL XVIIè CONCURS
DE CONTES A LA RÀDIO
Setembre – novembre de 2015
·Podran participar totes aquelles
narracions escrites en català o castellà, de
tema lliure. L'extensió no pot superar les 5
pàgines a una sola cara, i amb lletra Arial
12 o equivalent, a doble espai.
·Totes les obres concursants s'hauran de
presentar fent constar només el títol i la
categoria a la qual es presenta el conte.
Aniran acompanyades d'un sobre on
s'introduiran les dades personals: nom i
cognoms; adreça i telèfon, així com el curs
i l'escola, si és el cas. Fora del sobre cal
indicar títol del conte i categoria.
·El termini per presentar els contes és el
dia 20 de novembre. El lliurament es pot
fer a Ràdio Nova: plaça dels Horts, 1 2n
pis – 08788 Vilanova del Camí; o per
correu electrònic: contes@radionova.cat
·En cas de participar per correu electrònic,
cal enviar dos documents adjunts. Un amb
el conte (títoldelconte.doc) i un altre amb
el títol i la paraula “PLICA”
(títoldelcontePLICA.doc) amb les dades de
l'autor (títol, categoria, adreça i telèfon de
contacte).

Categoria Juvenil
·Alumnat de 1r i 2n d'ESO
·Joves de 14 a 18 anys
El Jurat atorgarà un premi per a cada
nivell: un val de 80 € per canviar a APP
Informàtica – IT Anoia.
Categoria Adults
·Premi dotat amb 150 € al millor relat
·Les obres hauran de ser inèdites, és a dir,
que no s'hagin publicat amb anterioritat, i
que tampoc no hagin estat presentades en
altres edicions o premiades en cap
certamen. Cada autor podrà presentar un
màxim de 2 obres.
·El Jurat es reserva el dret a interpretar i
solucionar qualsevol aspecte que no
estigui contemplat en aquestes bases així
com la possibilitat de deixar desert alguns
dels premis.
·Ràdio Nova es reserva el dret de publicar,
enregistrar i reproduir aquells treballs que
havent estat premiats o no, consideri
d'interès divulgar.

·S'estableixen 3 categories:

·La participació al concurs suposa
l'acceptació d'aquestes bases.

Categoria Infantil
·Escolars de 1r i 2n de primària
·Escolars de 3r i 4t de primària
·Escolars de 5è i 6è de primària

·El lliurament dels premis tindrà lloc en
el marc de l'agenda de Nadal.
Concretarem la data més endavant.

El Jurat atorgarà un premi per a cada
nivell: un val de 50 € per canviar a
Magatzems Angelina.
Organitza:

·L'acte acabarà amb un refrigeri,
gentilesa de Cal Rubio i Repher.

Col·laboren:
magatzems
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