
JOCS FLORALS EL BIGOTI DE NIETZSCHE 2012

Categories:

– Escriptura Creativa

– Lírica.

– Prosa.

– Fotografia

– Sèrie fotogràfica de 6 fotografies temàtiques

– Fotografia individual

– Música

– Versió -cover

– Composició original

– Pintura

– Tira còmica

– Composició lliure

Format d'entrega

1. Per a la categoria d'Escriptura Creativa, cal que els participants enviïn les seves obres al

mail jocsflorals.elbigoti@gmail.com. Hauran d'enviar un mail amb l'escrit i el pseudònim

i un altre mail amb les següents dades: nom i congnoms, pseudònim, títol de l'obra, data

de naixement, telèfon i adreça de correu alternativa. Els textos han d'estar escrits en Times

New Roman 12p i interlineat senzill. L'extensió màxima serà: quatre pàgines per la secció

de Prosa i cinquanta versos per la secció de Lírica. Els textos es poden enviar tant en català

com en castellà.

2. Per  la  categoria  de  Fotografia,  cal  que  els  participants  enviïn  les  seves  obres  al  mail

jocsflorals.elbigoti@gmail.com.  Hauran  d'enviar  un  mail  amb  la  sèria  temàtica  o  la

fotografia i el pseudònim i un altre mail amb les següents dades: nom i congnoms, títol

de l'obra, pseudònim, data de naixement, telèfon i adreça de correu alternativa. El tema de

les fotografies és completament lliure. 



3. Per la categoria de Música, cal que els participants entrin a la pàgina soundcloud.com i que

pengin la seva composició amb pseudònim a la línia Jocs Florals el Bigoti de Nietzsche

2012.  Després,  cal que enviïn un mail a  jocsflorals.elbigoti@gmail.com amb les dades:

nom i cognoms, pseudònim, títol de l'obra, data de naixement, telèfon i adreça de correu

altrernativa. Es poden presentar tant solistes com grups de músics. Si hom es presenta a la

categoria Versió, cal que passi un link amb la cançó original a youtube.com o similars (si és

possible). Només es pot presentar una sola cançó.

Els participants que no disposin dels mitjans necessaris per a grabar-se el tema, es

poden posar en contacte amb l'organització al mateix correu-e abans del 30 d'abril.

 

4. Per a la categoria de Pintura, cal els participants enviïn dos mails: un amb una fotografia

de  la  seva  composició  i  pseudònim i  un  altre  amb  les  dades:  nom  i  congnoms,

pseudònim,  títol  de  l'obra,  data  de  naixement,  telèfon  i  adreça  de  correu  alternativa.

Composició lliure implica tant Dibuix com Pintura. L'extensió màxima de la tira còmica

(que pot ser feta en digital)  és una pàgina, Din A4.  Es farà una selecció prèvia de les

entregues  i  els  finalistes  hauran de portar les  seves obres  originals  a  l'Espai  Jove la

Fontana de Gràcia (s'enviarà un mail dient quin dia s'ha de fer). El jurat les recollirà d'allà

les originals i les valorarà per escollir-ne la guanyadora.

BASES JOCS FLORALS

1. Podran presentar-se a concurs aquells que enviïn les seves creacions abans del 10 de maig,

excepte els participants de la categoria de música, que podran fer-ho fins al 15 de maig.

Categories:

2. Els/les escriptors/es podran presentar un màxim de dues obres, tenint en compte que una

obra només podrà presentar-se a una única categoria.

3. Els escrits poden ser presentats tant en llengua catalana com en llengua castellana.

Inscripció i lliurament de les obres:

4. El termini de presentació de les obres finalitza el 10 de maig del 2012 (15 de maig pels de

música). No s’acceptaran entregues un cop passada aquesta data.

5. Tot el lliurament d’obres és on-line (excepte pintura, amb les matisacions fetes més amunt).



Els i les participants han d’enviar un correu-e a: jocsflorals.elbigoti@gmail.com amb dos

documents adjunts en format pdf. Aquest documents són:

a) l’obra presentada amb el pseudònim del participant com a nom el fitxer o l'obre penjada

a soundcloud.com amb pseudònim.

b) dades del participant on aparegui el  nom de la seva obra, el  pseudònim i les dades

personals de l’autor (nom i tots dos cognoms, correu electrònic, telèfon de contacte, data de

naixement).

6. La temàtica de les obres és oberta, però en cap cas podran atemptar contra la dignitat de les

persones i els drets fonamentals, d’acord amb la llei vigent.

Selecció, jurat i premis:

7. Un cop tancat el termini d’inscripció, se seleccionaran per a cadascuna de les categories les

obres que compleixin tots els requisits de les bases específiques de la convocatòria.

8. A discutir (Es constituirà un jurat format per vuit membres. Aquest jurat serà l’encarregat de

decidir l’obra guanyadora per a cada categoria i estarà format per cinc persones especialistes

o  professionals  del  món  literari,  un  representant  de  l’Espai  Jove  La  Fontana  i  dos

representant del Bigoti  de Nietzsche.) S’informarà de la composició del jurat  al  web de

l’equipament i el Bigoti de Nietzsche. El jurat es reserva el dret de deixar desert qualsevol

dels premis, així com atorgar algun accèssit. El veredicte del jurat serà inapel·lables.

9. Hi haurà un detall  per a totes les persones finalistes i  els guanyadors de cada categoria

rebran un val de compra a botigues especialitzades. Els guanyadors de les categories de

pintura podran exposar a l'Espai Jove la Fontana, els guanyadors de les categories de

música podran fer-hi un concert/recital i els guanyadors de fotografia podran exposar al

Casal Jove Palau Alòs. A més d'això, tots ells passaran a ser socis del TACC (taller d'art,

cultura  i  creació)  durant  un any de  forma gratuïta.  Els  guanyadors  de  les  categories

d'escriptura podran publicar a la 3a edició del fanzine de l'associació Vols Russos.

10. L’entrega de premis es realitzarà el dia 1 de juny al Casal Jove Palau Alòs (c. Sant Pere Més

Baix 55)

Autoria i propietat de les obres:

11. Els  participants  assumeixen  l’autoria  de  les  seves  obres.  Els  organitzadors  no  es  fan

responsables de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de

les obres..

12. Els organitzadors es reserven el  dret  d’elaborar un petit  recull  en format digital  o altres



formats  amb un recull  de  totes  les  obres  presentades per  tal  de  promocionar  la  creació

artística. Els materials que es produeixin amb aquesta finalitat inclouran la identificació del

Concurs i el nom de l’autor de cada obra i estarà sota llicencies de Creative Commons.

13. No s'acceptaran obres que ja hagin sigut premiades en altres concursos.

Acceptació de les bases:

14. La participació al concurs implica l’acceptació plena d’aquestes bases generals i del premi si

li fos atorgat.

15. L’Organització  del  Concurs  es  reserva  el  dret  de  resoldre,  com cregui  més  convenient,

qualsevol situació no prevista en aquestes bases.


