I Concurs de relats de
Sant Jordi
Des de Can Verdaguer, dintre de la iniciativa #joemquedoacasa, amb
motiu de la Diada de Sant Jordi us proposem el I Concurs literari de
Sant Jordi.
Com pots participar? Aprofita el confinament per donar llibertat a
la teva vessant artística i escriu un relat:

1. Podran participar aquelles persones majors de 12 anys i un
màxim de dos relats per persona.
2. Temàtica lliure.
3. Mínim 1 pàgina i màxim 4 pàgines a Arial 12 i interlineat 1'15.
4. Signa'l amb un pseudònim a l'última pàgina.
5. Envia'ns el relat a info@canverdaguer.com (pot ser en format
word, pdf o openoffice) i en el contingut del missatge deixa'ns
el teu nom i cognom, data de naixement, telèfon de contacte i
adreça electrònica de contacte (en cas de ser diferent de la que
ens feu arribar el relat).
6. Pot ser tant en català com en castellà.
7. Data límit d'entrega: 13 d'abril.

Qui serà el jurat? Vosaltres mateixos i les vostres amistats. El sistema
de votació es farà a través de la web de Can Verdaguer. A l’apartat “I
Concurs de relats de Sant Jordi” es penjaran tots els relats amb un
marcador per votar. Aquell amb més vots, serà el relat guanyador! Es
podrà votar des de les 12 h del 14 d’abril fins a les 21 h del 22 d’abril.
A mesura que anem rebent els relats els anirem publicant a les
xarxes i a la web. L'entrega de premis es farà a la festa de Sant Jordi,
que encara no sabem quan serà.

Anima't i participa, esperem el teu relat!

Informació bàsica sobre protecció de dades: s’informa que les dades personals subministrades en relació amb el present
concurs formaran part d’un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i gestionat per ASSOCIACIÓ CLUB
LLEURESPORT (G-60320132) en qualitat d’encarregada del tractament amb la finalitat de gestionar la vostra inscripció
i participació en el concurs. La base jurídica d’aquest tractament és el vostre consentiment. S’informa que no se cediran
les vostres dades a tercers excepte per obligació legal. Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i a la portabilitat de les
dades, així com a oposar-vos o limitar-ne el tractament. Per a més informació: bit.ly/lopdlleuresport.

