
14. L’Associació Grup de Debat per la Igualtat queda eximida de qualsevol 
responsabilitat en el cas de plagi o mal ús de les obres presentades per 
part de terceres persones. Les persones participants es responsabilitzen 
del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de propietat 
intel·lectual i del dret a la pròpia imatge declarant, responsablement, que 
la difusió o reproducció de l’obra en el marc del present concurs no lesio-
narà ni perjudicarà cap dret de les persones participants ni de terceres. 

15. Cláusula d’informació.
D’acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals faci-
litades seran tractades amb la finalitat de participar en el concurs; així 
com d’informar, per correu electrònic o ordinari, de futures activitats or-
ganitzades per l’Associació, llevat que s’indique el contrari al sol·licitar la 
participació. L’Associació podrà fer públiques les obres presentades, amb 
indicació de la seua autoria. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectifi-
cació, cancel·lació i oposició haurà de dirigir-se a l’entitat responsable del 
fitxer: Associació Grup de Debat per la Igualtat.

16. Acceptació de les bases.
La participació en el Concurs implica l’acceptació íntegra d’estes bases i 
dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en 
estes bases les resoldrà el Jurat i l’Associació segons el seu lliure criteri. 
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BAses 
1. La temàtica haurà de tractar els micro/macromasclismes.

2. Es tindran en compte, per a la valoració dels treballs: 
a. El grau d’aproximació als objectius d’este concurs. 
b. La qualitat i la correcció dels textos. 
c. L’ús d’un llenguatge no sexista. 

3. Podrà participar: 
Qualsevol persona resident a la Comunitat Valenciana major de 16 anys, 
complits el dia 31 de desembre de 2018. 
S’admetrà un sol microrelat per persona.
Queden excloses les persones que pertanyen a l’Associació Grup de De-
bat per la Igualtat i el jurat.

4. Format: 
Estarà escrit en valencià, es presentarà en un sol document Word, A4 i 
orientació vertical. 
Haurà de tindre una extensió màxima de 20 línies, en lletra Arial 12 i amb 
un marge de 3 cm. dalt, baix, a un costat i a l’altre (opció predeterminada 
del Word).  O també 1260 caràcters.
Qualsevol altre format implicarà la desestimació dels treballs. 

5. Forma de presentació: Els treballs es presentaran per correu electrònic a 
l’adreça: microrelats.igualtat.alzira@gmail.com

6. El correu electrònic haurà d’identificar-se amb l’assumpte: 
III Concurs de Microrelats per la Igualtat . 

7. En el missatge identificat amb el títol del relat presentat, s’adjuntaran 
dos arxius Word. El contingut d’aquests arxius seran el relat curt i les da-
des personals de l’autora o autor, en l’ordre següent:  

Arxiu 1:  El nom d’aquest arxiu serà el títol del relat presentat. 
Aquest arxiu ha de contenir: 
	Títol del relat. 
	Relat.   

Arxiu 2: El nom d’aquest arxiu serà el títol del relat presentat-nom i 
cognoms de l’autora o autor.   
Aquest arxiu ha de contenir: 
	Títol del relat. 
	Nom i cognoms de l’autora o autor 

	Adreça completa 
	Telèfon 
	Correu electrònic 
	DNI. 
	Edat i data de naixement
	Per al registre es facilitarà per correu electrònic un formulari obliga-

tori d’inscripció al concurs.

8. Els relats han de ser inèdits. Serà exclòs qualsevol relat que haja sigut 
premiat en un altre concurs o certamen, o publicat en qualsevol format. 

9. Termini de presentació: els treballs hauran de rebre’s abans de les 24 hores del 
dissabte 27 d’octubre de 2018  a l’adreça de correu electrònic:
microrelats.igualtat.alzira@gmail.com   
“El Grup de Debat per la Igualtat, declina tota responsabilitat sobre pèrdues 
o deterioraments que pogueren patir-se durant l’enviament dels treballs”. 

10. El jurat estarà compost per integrants de la directiva de l’Associació Grup 
de Debat per la Igualtat i per personal designat per dita associació. Els 12 
relats finalistes, quatre per categoria, es comunicaran a partir del 15 de 
novembre de 2018. 

11. La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública en l’acte de lliura-
ment dels Premis que tindrà lloc a les 19.30 h del divendres 30 de novem-
bre de 2018 en l’Auditori de la Casa de la Cultura d’Alzira.

12. Premis: Hi haurà sis premis, atenent a les següents categories:
Categoria A: majors de 16 anys fins a 25 anys:

Primer premi, 100 euros.  Segon Premi, 50 euros.
Categoria B: entre 26 i 50 anys:

Primer premi, 100 euros.  Segon Premi, 50 euros.
Categoria C: majors de 50 anys: 

Primer premi, 100 euros.  Segon Premi, 50 euros.

13. Propietat i ús de les obres: 
Les obres premiades i finalistes passaran a ser propietat de l’Associació i 
formaran part del seu arxiu. El seu ús estarà regulat per la legislació vigent 
sobre propietat intel·lectual. L’Associació  adquirix el compromís d’identi-
ficar l’autoria de l’obra quan siga reproduïda per part de la pròpia entitat, 
en qualsevol suport. Entre tots els treballs presentats podrà realitzar-se 
una selecció per a la realització d’una possible exposició i/o edició, figu-
rant sempre en lloc visible el nom de l’autora o autor. 


