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IV Concurs de Relats Curts Platypus 2017
L’Associació cultural Platypus Arts convoca un quart concurs de relats curts amb
l’objectiu de fomentar la lectura, la creació literària i la imaginació entre la
ciutadania. L’èxit i el bon resultat i acollida de les edicions anteriors ens
anima a obrir aquesta quarta.
Bases i normes de participació
1. Participants. Els participants han de tenir, en el moment de participar al
concurs, 16 anys complerts. Cada autor pot participar amb un màxim de 3
obres.
2. Tema. La temàtica del relat, real o fictici, és totalment lliure.
3. Requisits dels relats. L’extensió dels relats presentats no pot superar
les 2.500 paraules. Poden estar escrits en català o castellà. No obstant
això s’anima al participant a privilegiar l'ús de la llengua catalana. Les
obres han de ser originals i inèdites i no poden haver rebut premis en
altres concursos o certàmens ni haver estat difoses en qualsevol mitjà.
4. Termini i enviament. Els relats es poden enviar per Internet a l’adreça de
correu electrònic info@platypusarts.cat o bé a través del web
www.platypusarts.cat , posant a l’assumpte: IV CONCURS DE RELATS 2017. Les
obres es poden fer arribar a partir del dia 15 de setembre i fins al 15 de
novembre de 2017, ambdós inclosos. Al correu cal especificar nom i cognoms
del participant, data de naixement, municipi de residència i telèfon de
contacte.
5. Jurat. Platypus designa un jurat que format per un tècnic de la mateixa
associació, l’Ivan Garcia, professor i filòleg de la Secció de Filologia
Eslava de la Universitat de Barcelona, i la Mireia Guerola, directora de
Birabiro Editorial. El jurat del concurs té la facultat d’interpretar les
bases i suplir-ne qualsevol llacuna o buit, d’acord amb la seva finalitat,
i queda facultat per a la resolució de qualsevol cas que no estigui
previst. La decisió del jurat és inapel·lable.
6. Veredicte del jurat. Es seleccionaran 15 relats. Un mateix autor pot ser
seleccionat amb més d’un relat si el jurat ho considera oportú. El
veredicte serà fet públic a través del web de l’entitat durant el mes de
desembre de 2017 i serà comunicat directament als autors seleccionats per
correu electrònic.
7. Premis. El premi per als 15 relats seleccionats consistirà en la
publicació dels seus treballs en un recull conjunt de relats en una edició
en paper a càrrec de Platypus que serà presentada oficialment durant el
mes d’abril de 2018. Als guanyadors se’ls comunicarà aquesta condició per
correu electrònic, així com també la informació relativa a la presentació
del llibre, on se’ls farà obsequi d’un exemplar.
8. Condicions generals. La inscripció al concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases i l’autorització expressa a Platypus per a posar a
disposició del públic els relats presentats a concurs durant el termini
d’un any, i la reproducció i distribució en qualsevol llengua i suport
(quedant els drets sempre en possessió de l’autor i especificant Platypus
sempre el nom d’aquest), així com la publicació dels relats guanyadors en
el recull esmentat sense cap tipus de benefici econòmic per part de
l’autor. Els participants responen davant de Platypus de l’autoria del
relat i assumeixen la plena responsabilitat davant qualsevol reclamació
que en aquest sentit puguin efectuar terceres persones, incloses les
derivades d’un incompliment de la legislació sobre l’honor, la intimitat,
injúries, calúmnies i dret a la imatge o per expressions que es puguin
considerar difamatòries o obscenes.
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