AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila 1
12526 La Vilavella
964677448 info@lavilavella.com

III PREMI DE POESIA
LA VILAVELLA
BASES
Tema
Tema lliure. Obra original i inèdita que no haja estat premiada en cap certamen
anterior. Sols s’admetran els poemaris escrits en valencià.
Participants
Podran participar en aquest certamen:
a)Tota persona major d'edat
b)La participació queda limitada a una sola obra per participant.
c)La temàtica, la mètrica i la rima seran lliures.
d)L'extensió màxima dels treballs no podrà sobrepassar els dos-cents
versos. Poden consistir en un o més poemes o proses poètiques.
No podran participar en el certamen els empleats de l'Ajuntament de La
Vilavella ni les persones vinculades a l'organització del certamen.
Modalitats de lliurament dels treballs:
Per correu electrònic. Els treballs s'han de presentar mecanografiats a doble
espai i amb tipus de lletra Arial de mida 12. El títol i la categoria seran indicades en
l’assumpte del correu electrònic. En el mateix correu, juntament amb els treballs,
s'inclourà un altre arxiu amb les dades personals de l'autor: nom, cognoms, adreça i
telèfon, juntament amb una fotocòpia del DNI. Els treballs, junt amb l’arxiu amb les
dades es lliuraran per correu electrònic i amb format PDF a la següent adreça:
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certamenpoesia@lavilavella.com
Termini de presentació de treballs: 16.02.2018
Dotació:
El premi consistirà en la publicació de l'obra a càrrec de l'Editorial ACEN. Els
premiats es comprometen a assistir a l'acte d'entrega de premis, en cas contrari es
considera que renuncia al premi.
Jurat
El jurat del III Certamen de Poesia «La Vilavella», estarà constituït per les
següents persones: Regidor/a de Cultura (President) i tres membres de reconegut
prestigi en el món de les lletres. Les decisions del jurat seran inapel·lables i s'entendrà
que s'accepten pel sol fet de concórrer al premi. El jurat podrà declarar-lo desert, si ho
considera convenient.
Veredicte i Lliurament
Lliurament dels premis: El veredicte i el lliurament tindran lloc en un acte
públic a la Casa de La Cultura «Manuel Vicent» el dia 22 d'abril de 2018.
El guanyador/a serà avisat amb temps suficient per a que puga assistir a l’acte.
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