
       
 
Bases del concurs “Un dia de partit” 
 
Aquestes bases tenen la finalitat de regular el concurs "Un dia de Partit" 
 
1. Participants 
 
Optarà als premis tota persona, major de 18 anys, que presente un relat escrit en català 
normatiu, en qualsevol de les seues varietats dialectals. 
Queden exclosos de participar en aquest concurs totes aquelles persones implicades en 
la seua organització. 
 
2. Característiques i presentació de relats 
 
Els relats estaran escrits en català normatiu, en qualsevol de les seues varietats 
dialectals. 
Els relats han de versar sobre històries i vivències al voltant d’un dia de partit. 
Els relats tindran una extensió màxima de 1.500 paraules (uns 10 minuts de lectura 
aproximadament) i una extensió mínima de 500 paraules. 
Els relats han de ser originals i inèdits, i no concórrer amb cap altre premi. S’entén que 
els participants posseeixen els drets dels relats. 
Cada participant podrà enviar com a màxim tres relats (si una persona envia més de tres 
relats, només es consideraran per a concurs els tres primers). 
Els relats portaran associats una imatge (d’acord amb l’estil de publicació de la revista 
Descriu). La imatge ha de ser pròpia, o lliure de drets, o en cas de tindre una autoria 
reconeguda anar acompanyada de la corresponent cita. Les dimensions de la imatge 
seran com a mínim de 900 x 630 pp i com a màxim 1200 x 630 pp. 
 
 Per a presentar un relat cal: 
 
1r: Registrar-se en la web www.descriu.org, omplir el formulari amb les dades personals 
i aportar un telèfon de contacte.  
2n: Pujar el relat a l’espai reservat per al concurs. Els autors i autores hauran de 
seleccionar "Publica un article" i "Concursa en Un dia de Partit". 
3r: Comprovar que el relat apareix en l’espai "Concurs UdP" de www.descriu.org. 
4t: Difondre el relat per les xarxes socials per a augmentar les possibilitats d’aconseguir 
el premi del públic. 
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3. Terminis: 
 
El termini de presentació per pujar els relats a la web de Descriu (descriu.org) és entre el 
13 d'abril de 2018 i el 23 de maig de 2018 
El període per a posar M’agrada en un relat s’obrirà el 13 d'abril de 2018 i es tancarà el 
23 de maig. 
Els premis es lliuraran el 25 de maig de 2018. 
Es convocarà als participants a l'acte d'entrega de premis. Per a rebre el premi cal 
atendre a la convocatòria. 
 
4. Jurat. 
 
El jurat el formaran l’organitzador, Pau Riera, i les editores de Descriu. El jurat farà la 
valoració final sobre els relats que hagen sigut preseleccionats per l’equip editorial de 
Descriu. 
 
5. Premis. 
 
Hi haurà dos premis: 
El premi atorgat pel jurat: una targeta regal d'Abacus Coop. per valor de 200 €. 
El premi del públic: una targeta regal d'Abacus Coop. per valor de 100 €, que serà per al 
relat que més M’agrada (corets) haja aconseguit en la web de Descriu. 
Els relats seleccionats es publicaran en un llibre de la Col·lecció Descriu. Tots els autors 
seleccionats en el llibre, rebran un exemplar d'aquesta publicació quan siga efectiva. 
 
6. Drets d'explotació. 
 
Al presentar un relat al concurs l’autor decedeix tots els drets de reproducció per a la 
possible inclussió del relat en un llibre col·lectiu publicat per l’Editorial Scito. Drets de 
propietat intel·lectual: els relats estaran subjectes a termes i condicions de publicació de 
Descriu. Consulta’ls clicant ací. 
 
7. Promoció i imatge. 
 
L’oficina editorial de Descriu es reserva el dret de destacar relats en les diverses 
seccions de la revista segons criteris de qualitat. 
Els guanyadors autoritzen expressament a l’Editorial Scito a utilitzar, amb finalitats 
publicitàries, el seu nom i imatge. Com a guanyadors del concurs, a més, es 
comprometen a participar personalment en els actes de presentació i promoció del 
concurs que l’Editorial Scito considere adequats. 
 

https://descriu.org/termes-i-condicions/
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8. Protecció de dades caràcter personal 
 
Pot consultar-se la nostra política de privacitat i tractament de dades personals clicant 
ací. 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

https://descriu.org/politica-de-privacitat/
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