Fecha documento: 15 de Abril de 2021
FIRMADO

nYgpLtxGR1+yLezmB1Yt8hJwybwjiW5CKdXVJSA

1.- CONCEJAL, ANA VANESA MAS GONZALEZ, a 15 de Abril de 2021
2.- TECNICO JUVENTUD, BLANCA MARIA ANTON GARCIA, a 15 de Abril de 2021

BASES TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA
QUÈ FAIG JO EN ESTE QUADRE?
ORGANITZA:
El Centre Jove Juan Antonio Cebrián i el Taller d'Ocupació “Vila de Crevillent VII”.
DESENROTLLAMENT:
Es proposa l'elecció d'un quadre i crear un relat a partir del que s'observa en ell.
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PRESENTACIÓ:
Cada participant haurà de presentar un relat de màxim 500 paraules , junt amb la fitxa
d'inscripció al Taller ( al ser menors d'edat la fitxa haurà d'anar firmada pel pare, mare o
tutor legal) i enviar-ho al següent mail:
juventud@crevillent.es
Cada participant pot enviar un màxim d'un relat. S'acceptaran relats tant en castellà com
en valencià.
En cap cas l'organització es farà responsable si algun dels textos presentats al certamen
resulta ser un plagi. La responsabilitat serà únicament i exclusivament del participant.
L'organització es reserva el dret de descartar tots aquells relats que siguen ofensius, que
posen de manifest qualsevol tipus de discriminació o aquells sospitosos de plagi.
La participació en este taller implica l'acceptació d'estes bases.
Els participants, a l'acceptar estes bases, estan donant la seua expressa autorització
perquè els seus textos siguen utilitzats per l'Ajuntament de Crevillent i publicats en les
seues xarxes socials.
DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ
Divendres 23 d'Abril del 2021
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DECISIÓ DEL JURAT
El jurat es reunirà durant l'última setmana d'Abril, notificant la seua decisió als premiats i la
data i hora de l'entrega de premis. La seua decisió és inapel·lable i es basarà en criteris
d'ortografia, qualitat i originalitat.
JURAT
Estarà constituït per:
-La Regidora de Joventut
-La Tècnica de Joventut
-Una de les professores del Taller d'Ocupació
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-Dos alumnes del Taller d'Ocupació
CATEGORIES I PREMIS
S'establixen 2 Categories:
-1a Categoria: Participants entre 8 i 11 anys
-2a Categoria: Participants entre 12 i 15 anys
El millor relat de cada categoria es portarà un pack de tres llibres i a més es publicarà el
seu relat en les nostres xarxes socials.
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