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Concurs literari infantil i juvenil
Sant Jordi, la princesa i el drac. Què farien ells confinats?
1. EXPLICA’NS UN CONTE, UNA HISTÒRIA...
Et convidem a què ens expliquis un conte o una història: el teu conte de Sant
Jordi amb la princesa i el drac, però confinats. I et demanem que ens ho expliquis
via INSTAGRAM amb l’etiqueta #SantJordiconfinat2020 i la menció als comptes
@MolldeCosta i @PortdeTarragona seguint les indicacions que exposarem a
continuació,

2. CONCURSANTS
Adreçat a infants i joves d’entre 8 i 18 anys, tenint en compte que es farà per
grups d’edat:
De 8 a 10 anys.
D’11 a 12 anys.
De 13 a 15 anys.
De 16 a 18 anys.

3. COM FER-HO
-

-

Escriu el conte a INSTAGRAM, amb un títol.
Que tingui entre 150 i 250 paraules. Posa-hi una fotografia adient al tema
(no pot ser de persona o persones); si és un dibuix, també serveix, una
cosa o l’altra també es valorarà.
Recorda posar-ho amb l’etiqueta #SantJordiconfinat2020, i la menció als
comptes @MolldeCosta i @PortdeTarragona

4. TERMINIS
Fins a l’1 de maig, a les 23.59 h.
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5. DADES DEL PARTICIPANT
El mateix dia que s’hagi publicat a Instagram, envia’ns un missatge electrònic a
preminarrativa@porttarragona.cat, on constarà:
1) A l’assumpte: Sant Jordi Confinat 2020
2) En el cos del text:
a. Títol de l’obra, que coincidirà amb el que has posat a INSTAGRAM.
b. Dades de l’autor/a: nom, cognoms, edat, DNI, adreça, telèfon i
correu electrònic.
c. Dades de la persona representant legal: nom, cognoms, edat, DNI,
adreça, telèfon i correu electrònic.
Confirmarem la recepció.
6. JURAT
El jurat estarà integrat per Montse Adán, Coia Escoda, Xavier Fahndrich, Neus
Pàmies, Sandra Coloma, Isabel Tondo, Mercè Toldrà, Quim Vendrell.
La decisió serà inapel·lable, i els premis es podran declarar deserts si es
considera que els treballs no s’ajusten a les bases.
7. VEREDICTE
El veredicte es farà públic divendres 15 de maig de 2020, mitjançant les diferents
xarxes socials del Moll de Costa i del Port de Tarragona (Facebook, Twitter,
Instagram, principalment).
8. PREMIS
S’atorgaran els següents premis:





Un premi per a la millor redacció entre les persones participants d’entre 8
i 10 anys.
Un premi per a la millor redacció entre les persones participants d’entre
11 i 12 anys.
Un premi per a la millor redacció entre les persones participants d’entre
13 i 15 anys.
Un premi per a la millor redacció entre les persones participants d’entre
16 i 18 anys.
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El premi serà uns auriculars sense fils, un lot de llibres i una visita en “golondrina”
per a les persones guanyadores i dues persones acompanyants cadascun.
El dia i hora de lliurament dels premis es notificarà més endavant.
9. DRETS
Comprenen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret
de transformació, i el dret de comunicació pública en tota mena de formats i
suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i
canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, i web
corporativa.
El Port de Tarragona es reserva la propietat, així com els drets de publicació dels
treballs presentats.
En cas que el sistema d’etiquetes a Instagram tingui un funcionament irregular i
algun treball no aparegui, l’organització no se’n farà responsable.
Tarragona, 15 d’abril de 2020.
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