Observacions generals
1. Les obres guanyadores quedaran en propietat
dels autors respectius i seran publicades al nostre web.
2. La decisió del jurat serà inapel·lable i resoldrà
segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. El jurat es reserva el
dret de considerar deserts els premis en el cas
que els treballs presentats no reuneixin les característiques adequades o els mèrits suficients.
3. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i
obligacions que se’n deriven.
4. En el moment de lliurar els treballs, els participants de la 1a categoria han de tenir complerts
els 14 anys.
5. En el moment de lliurar els treballs, els participants de la 2a categoria han de tenir menys de
22 anys.

Informació
http://www.apellc.cat/joveslit

Premi joves.lit
Característiques

Poden optar al Premi joves.lit narracions o reculls
poètics de tema lliure en llengua catalana escrits
per joves d’entre 14 i 21 anys. Les obres presentades han de ser individuals. Aquest premi es divideix
en dues modalitats segons l’edat: un premi al millor
relat o millor recull de poesia per a joves d’entre 14
i 17 anys, i un premi al millor relat o millor recull
poètic per a joves d’entre 18 i 21 anys.

Extensió

Un mínim de 20 fulls DIN A4 mecanografiats a doble
espai i per una sola cara i un màxim de 30.
El cos de lletra ha de ser Arial 12.

Presentació

Les obres presentades al Premi joves.lit han de ser
inèdites. No es poden presentar obres premiades en
altres concursos ni publicades en cap mena de mitjà.
Els participants han de presentar dos documents en
format digital adjunts en un correu electrònic:
1. Text de l’obra presentada. El nom de l’arxiu correspondrà al número del DNI i l’extensió .pdf o
.doc. Per exemple: 01010101.doc
2. Text amb les dades personals, que dugui el nom
DADES seguit del número del DNI. Per exemple:
DADES01010101.doc
3. Aquest document ha d’incloure:
NOM I COGNOMS
ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC
TÍTOL DE L’OBRA
DATA NAIXEMENT
ADREÇA COMPLETA DNI ESCANEJAT
TELÈFON

Dotació

S’atorgarà un premi de 500 € i una beca per a l’Escola de Lletres de Tarragona per a cada franja d’edat.

Jurat

Júlia Albiol, Anna Gispert, Lurdes Malgrat, Maria
Roig, Laura Vilamajor i Montserrat Coll com a secretària.

Termini d’admissió

Les obres s’han d’enviar abans del 16 de novembre
de 2018 a l’adreça electrònica apellc@tinet.cat.
L’assumpte del correu és Premi joves.lit i cal indicar
si es participa en la modalitat 14-17 o 18-21.
Per exemple: Premi joves.lit, 14-17

Veredicte i atorgament

El veredicte es donarà a conèixer a Tarragona a finals de novembre. El lloc i els detalls d’aquest acte
seran anunciats oportunament.

