BASES CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2021 ALS HOSTALETS DE PIEROLA
1. PARTICIPANTS
1.1.- Poden participar totes les persones residents o vinculades amb Els Hostalets de Pierola.
1.2.- S’estableixen dues categories segons l’edat del concursants:
- Infantil fins a 16 anys
- Adulta a partir de 16 anys
2. OBRES CONCURSANTS
2.1.- El tema és lliure però cal estar ambientat o tenir relació amb els Hostalets de Pierola.
2.2.- La modalitat tant pot ser prosa o poesia indiferentment.
2.2.- Els treballs es presentaran en català, en qualsevol format i fins a un màxim de 1.000
paraules.
2.3.- Només s’acceptarà una obra per participant i haurà de ser individual.
3. LLIURAMENT DELS TREBALLS
3.1.- Cal presentar les obres per correu electrònic a comunicacio@elshostaletsdepierola.cat. El
correu ha de portar per assumpte «Concurs Sant Jordi» i cal adjuntar el full d’inscripció
disponible a elshostaletsdepierola.cat/santjordi21.
3.2.- La data límit per a la presentació dels treballs concursants és el 18 d’abril a les 23.59 h. 4.
PREMIS Hi haurà tres premis per cada categoria:
Categoria infantil:
1r premi: 75€ per gastar en lot de productes de material lúdic/educatiu a botigues locals.
2n premi: 50€ per gastar en lot de productes de material lúdic/educatiu a botigues locals.
3r premi: 25€ per gastar en lot de productes de material lúdic/educatiu a botigues locals.
Categoria adults:
1r premi: 150 € per gastar en tots els establiments comercials i de restauració del municipi.
2n premi: 100 € per gastar en tots els establiments comercials i de restauració del municipi.
3r premi: 75 € per gastar en tots els establiments comercials i de restauració del municipi.
5. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
Aquests premis es faran efectius mitjançant transferència bancària una vegada justificat
l’import en despeses realitzades als establiments i comerços locals.
El termini per a la justificació serà a partir del dia 26 d’abril fins el dia 17 de maig de 2021,
ambdós inclosos.

6. JURAT
El Jurat estarà format per persones relacionades en l’àmbit de la cultura i l’educació del
municipi, un representant de cada partit polític i el tècnic de cultura.
7. VEREDICTE
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el diumenge 25 d’abril de 2021 a les 19.00 a
l’auditori Cal Figueres i a través del canal municipal de Youtube. Les obres premiades es
notificaran prèviament per assegurar la seva assistència a l’acte del veredicte.
8. PUBLICITAT I DIFUSIÓ
8.1- L’Ajuntament es reserva el dret de comunicar i/o publicar les obres premiades en
qualsevol dels suports municipals.
9. ALTRES DISPOSICIONS
9.1.- La participació en el concurs queda vinculada a l’acceptació d’aquestes bases.
9.2.- Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses.
9.3.- Qualsevol imprevist que pugui sorgir serà resolt pel membres del jurat i l’organització.
9.4.- Les obres presentades queden exemptes de qualsevol dret d’autor i reclamació en aquest
sentit.
10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades dels concursants són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta
activitat. L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola adopta les mesures de seguretat, d’acord amb
la Llei 3/2018 LOPD- GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter
Personal. El termini de conservació és el preceptiu per Llei.
El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van ser recollides,
sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat.
El participant, accepta expressament, via correu electrònic, rebre informació de l’Ajuntament
dels Hostalets de Pierola relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest
acte.
11. EXCLUSIÓ DE PERCEBRE ELS PREMIS
Els premiats que tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i també
amb l’empresa municipal Hoserpi SLU, o qualsevol dels organismes públics que tingui delegat
l’Ajuntament el seu cobrament en voluntària o la via executiva, no podran percebre cap premi.

