Bases del sorteig literari Sant Jordi 2022 de l’Ajuntament de Palamós
Constitueixen l’objecte de les presents bases fixar les condicions que han de regir el sorteig de
Sant Jordi organitzat pel Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i amb la
col·laboració de l’Àrea de Cultura, Museu de la Pesca i Palamós Terra de Mar.

1.

Participants: Podrà participar al sorteig qualsevol persona nascuda a partir abans del
2016 i es dividiran en les tres categories següents:
Categoria infantil: nascudes entre 2016 i 2008.
Categoria juvenil: nascudes entre 2009 i 1992.
Categoria adults: persones nascudes abans del 1991.

2.

Descripció: Selecciona el fragment d’un llibre que t’agradi i comenta per què. El
fragment pot ser des d’una frase a un paràgraf de no més de mitja pàgina. El comentari
personal no pot ocupar més de 100 paraules amb Arial 11.

2.1 Cada participant podrà presentar un màxim de 3 propostes, només on-line. Cal
presentar els treballs en format PDF a l’adreça electrònica palamosjove@gmail.com. Si
es fan 3 propostes diferents, han de ser 3 PDF diferents. En el cos del correu cal fer
constar les dades del participant: nom, cognoms, any de naixement, adreça, telèfon i
correu electrònic. També títol del llibre, autor o autora i editorial.
3. Termini de participació: Inici 23 de març i finalitzarà el dia 21 d’abril de 2022 a les 22.00h.
4. Premis: Un pack cultural municipal per categoria que inclou: un llibre, dues entrades per un
espectacle de la programació del Departament de Cultura al Teatre la Gorga, dues entrades al
Museu de la Pesca de Palamós, dues entrades per la subhasta del peix en directe, dues entrades
pel Palamós Terra de Mar i dues entrades pel cinema Arinco ( tot a gastar durant el 2022).
5. Resultat. Ens posarem en contacte amb les persones guanyadores el dia 22 d’abril i
s’anunciaran través de les xarxes socials del Departament de Joventut. Els fragments i reflexions
podran ser utilitzades i reproduïdes per l’Ajuntament.
La participació en aquest concurs implica acceptar les bases, així com la renúncia a tota
reclamació legal relativa als continguts d’aquestes bases.

