Podeu recollir o sol·licitar les bases
a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
d’Artesa de Segre
Telèfon 973400754
http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com
www.artesadesegre.cat

La data límit per presentar les obres
19 de març de 2021

L 59-2020
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- 8a categoria: més de 60 anys.
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5. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol incidència no prevista
en aquestes bases.

6.

El jurat atorgarà un premi per cada categoria i els accèssits que
consideri convenients. No obstant això, pot declarar algun premi desert.
Els premis consistiran en:
A les categories 1a, 2a i 3a:
A les categories 4a i 5a:
A la categoria 6a:
A la categoria 7a:
A la categoria 8a:

Lots de llibres i obsequis
100 euros
150 euros
300 euros
300 euros

Tots els accèssits obtindran lots de llibres i obsequis.

7. Els resultats del premi es donaran a conèixer en un acte públic
que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot
d’Artesa de Segre, el diumenge 6 de juny de 2021, a les 11.00 h. Els
autors i les autores d’obres guardonades hauran d’assistir o bé delegar
en alguna persona per recollir el premi.

8.

En cas que no es pogués venir a recollir el premi el dia del lliurament, es podrà passar a buscar per la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot fins al 30 de juliol de 2021, en l’horari de biblioteca.

9.

Els originals premiats es guardaran a la Biblioteca Municipal Joan
Maluquer i Viladot i passaran a ser propietat de l’Ajuntament d’Artesa
de Segre, el qual es reserva el dret a publicar-los.

10.

Els treballs no premiats es podran recollir a la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot fins al 30 de juliol 2021, en l’horari de la biblioteca.
No s’enviaran particularment cap dels treballs presentats.

11.

L’organització es reserva el dret d’alterar les bases. Si això es
produís, s’anunciaria oportunament.

12. El fet de participar en aquest premi suposa l’acceptació de les seves bases.
Artesa de Segre, gener de 2021
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