II CERTAME LITERARIO “Cuentos de Navidad”/“Contos
do Nadal”

Concello de Burela
BASES:
1- Poderán participar todas as persoas, maiores de 16 anos de idade, de calquera
nacionalidade , e que presenten narracións en língua galega ou castelán, inéditas e non
premiadas en ningún outro premio ou certame.
2-Establécese dous premios:
.Un primeiro, dotado con 150 euros e Diploma
.Un segundo premio, dotado con 75 euros e Diploma.
Estas cantidades estarán suxeitas ás retencións legais que lle sexan aplicables.
3- As obras terán como tema “Contos do Nadal”, e unha extención máxima de 1
folio en A 4 , arial 12 de letra e espaciado entre líneas 1´5.
As obras serán presentadas por duplicado, en ejemplares separados, tamaño DIN A4,
numerados e grampados.
A obra será presentada baixo o sistema de plica, polo que será achegada nun sobre
aparte; no exterior do sobre figurará o título da obra e o lema ou pseudónimo do seu
autor; no interior incluirase unha copia do NIF, o enderezo de contacto , o teléfono eo
correo electrónico.
O tema do conto fará referencia a Navidade em calquera das suas variantes.
4- O prazo de presentación de orixinais comezará ao día seguinte da publicación destas
bases e rematará o 31 de decembro do presente ano.
Os orixinais entregaranse de 2 maneiras posibles:
1) Remesaranse á Biblioteca Pública Municipal, Rúa Pardo Bazán nº 6 , 27880
Burela-Lugo, indicando no sobre II CERTAME LITERARIO “Contos Do
Nadal ” CONCELLO DE BURELA.
2) Por correo electrónico ao enderezo: casadacultura@burela.org con los siguientes
archivos:
-Un archivo que tendrá el nombre de la obra que se presenta a concurso, dentro
del cual estará el relato.
-Otro archivo que se llamará DATOS y que contendrá: el título, pseudónimo y
los datos personales del autor (nombre, apellidos, edad, dirección, teléfono y
correo electrónico), fotocopia escaneada de su D.N.I. y declaración expresa y
responsable, firmada, garantizando la autoría y la originalidad de la obra
presentada.

5- O xurado estará constituído por persoas de recoñecido prestixio no eido literario.
A decisión do xurado será inapelable, e será comunicada aos afortunados/as.
Se as obras presentadas non contan coa calidade suficiente, o xurado pode considerar o
premio deserto.
6-Os datos achegados polos participantes incorporaranse a un ficheiro , cuxo
tratamento estará suxeito ás Leis de protección de datos de carácter persoal e á súa
normativa de desenvolvemento, coa finalidade de utilizarse para a realización de cantas
xestións sexan necesarias para o desenvolvemento do premio, incluída a selección do
gañador e a posterior entrega do premio a este.
7- Os participantes autorizan expresamente e con carácter indefieido a que o Concello
de Burela poida facer difusión , en calquera médio de comunición que estime oportuno,
dos seus datos persoais consistentes no seu nome e apelidos como gañador do premio,
coa exclusiva finalidade de asegurar a divulgación por calquera medio e coñecemento
da realización e ditame do premio, sen que iso xere dereito de pagamento e/ou
indemnización ningunha a favor dos participantes.
8- A presentación de obras ao certame implica a aceptación das presentes bases.
9- Nos aspectos non incluídos nestas bases ou naquelas que puidesen ser obxecto de
interpretación, a decisión corresponderalles á entidade organizadora, a cal, unha vez
consultado os membros do xurado, emitirá ditame que será inapelable.
10-A entrega de prêmios farase en acto público no salón de plenos do Concello de
Burela o 5 de xaneiro de 2017 as 13 h. Non e necesario acudir para recibilo premio, de
non ser así otorgarase este ao segundo e asi consecutivamente.

Delegación Municipal de Cultura

