Premi NARRATIVA CURTA “COLADA DE LLETRES”
Associació Garrotxa Cultural i Editorial Oliveras

1. El premi “Colada de lletres” es concedirà a la millor obra de narrativa curta i de temàtica lliure.
2. Hi podran participar totes les persones majors de 18 anys.
3. Cada autor podrà entrar a concurs amb una sola obra, i l’autoria haurà de ser individual.
4. Els treballs hauran de ser inèdits i escrits en llengua catalana. Les obres no podran haver estat premiades
anteriorment. Les narracions que no respectin aquest requisit quedaran automàticament fora de concurs.
5. Les obres s’han de presentar sota pseudònim i aquest ha d’aparèixer obligatòriament a l’obra, a la primera
pàgina manuscrita, sota el títol de la narració.
L’extensió haurà de ser com a màxim de 4 fulls mecanografiats per una sola cara, amb lletra Times New
Roman de mida 12 i en Word.
S'haurà d'enviar al correu electrònic: associaciogarrotxacultural@gmail.com amb l'assumpte: premi narrativa
curta “Colada de lletres”. També, haurà de constar les dades de l'autor i dades de contacte.
6. L'obra guanyadora serà publicada per Editorial Oliveras, juntament amb un màxim de vint obres més
escollides pel jurat, com a finalistes. La participació al premi comporta, en el cas dels autors seleccionats per
formar part de la publicació, la cessió dels drets d’explotació de l’obra a Editorial Oliveras. Un cop emès el
veredicte del jurat, doncs, els autors finalistes, no podran renunciar a la publicació de la seva obra.
7. El termini d’admissió d’originals comença el dia 20 de maig i acaba el dia 15 d’agost de 2019.
8. El jurat del premi estarà format pels membres de la junta de l'entitat així com aquelles que la mateixa
designi, vinculades al món literari i cultural de la Garrotxa.
9. El veredicte del jurat es farà públic en un acte que tindrà lloc el dia 26 d’octubre de 2019 a Olot.
10. Els autors de les obres seleccionades es comprometen a aparèixer en la publicació amb el seu nom i
cognoms, i en cap cas sota pseudònim.
11. El guanyador rebrà 300 euros en concepte de premi. Aquest guanyador juntament amb els finalistes
rebran tres exemplar de la publicació.
12. Tant l’organització com el jurat del premi es reserven el dret de resoldre, segons el seu bon criteri,
qualsevol cas no previst en aquestes bases. I la seva decisió serà inapel·lable.
13. La participació en el premi implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n
deriven.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb nosaltres escrivint-nos al correu electrònic :
associaciogarrotxacultural@gmail.com

