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BASES DEL CERTAMEN XVI VILA DE BETXÍ DE PUBLICACIONS ORIGINALS

PRESENTACIÓ

L’Ajuntament de Betxí, per mitjà de la Regidoria de Cultura, Publicacions i Normalització
Lingüística, convoca XVI Vila de Betxí de publicacions originals.
Enguany els XVI Vila de Betxí literari consta d’una única secció, de enfocada per a treballs
breus que tracten temes relacionats amb Betxí i el seu entorn: història, patrimoni, medi natural,
etnologia...

Els treballs seleccionats ens permetran conéixer aspectes del nostre poble dels quals no
teníem massa informació, o altres temes no menys interessants. D’altra banda, ens faran
gaudir amb la seua qualitat.
Des de l’organització animem a tots els interessats perquè participen en el certamen amb els
seus treballs.

Atentament,
Josep Antoni Meneu i Gaya
Regidor de Cultura, Publicacions i Normalització Lingüística
de l’Ajuntament de Betxí.
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BASES DEL CERTAMEN XVI VILA DE BETXÍ DE PUBLICACIONS
REQUISITS I TEMA
Podrà participar en este certamen qualsevol autor que ho desitge, amb un màxim de 2 treballs,
escrits en valencià.
Els originals es presentaran per escrit a 1.5 d’espai, en exemplar quadruplicat, signats amb el
lema i pseudònim i dins d’un sobre el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor/a. S’hi
adjuntarà còpia en CD informàtic en programa Word o similar i amb el tipus de lletra “Times
New Roman 12”.
Els treballs presentats seran originals no publicats que, havent sigut seleccionats, tinguen com
a component fonamental temes relacionats amb Betxí i el seu entorn (història, patrimoni, medi
natural, etnologia...)
L’extensió dels treballs oscil·larà entre els 15 i els 50 fulls (DIN A-4), escrits a una sola cara, i
s’admetran un màxim de 5 fulls més amb fotografies, taules, annexos, gràfics, estadístiques,
etc. Totes les pàgines hauran d’anar numerades.
DOTACIÓ
Els treballs guanyadors rebran les següents quantitats:
- 1r premi: 500 euros i 12 exemplars del llibre imprés.
- 2n premi: 250 euros i 10 exemplars del llibre imprés.
- Fins un màxim de tres accèssits: 100 euros i 6 exemplars del llibre imprés per a cada
accèssit..
PRESENTACIÓ
Registre General d’Entrada, adreçats a la Regidoria de de Cultura de l’Ajuntament de Betxí
(Plaça Major, 1. 12549 de Betxí) fins al dia 31 d’octubre de 2019.
JURAT
President: Sr. regidor de Cultura de l’Ajuntament de Betxí.
Secretari/ ària: designat entre els vocals del jurat.
Vocals: Un funcionari de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Betxí.
Un professor/a de l’escola Cervantes – J. Dualde
Un professor/a de l’IES de Betxí
Un professor/a de la Universitat Jaume I, sempre que s’estime oportú.
El jurat es reserva la decisió de declarar qualsevol premi d’aquest certamen literari desert si,
al seu parer, no concorren mèrits suficients i les seues decisions seran inapel·lables.
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D’altra banda, si el jurat ho considera oportú, també podran publicar-se alguns dels treballs
no premiats, amb l’autorització de l’autor que rebrà 6 exemplars del llibre imprés.
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
El veredicte del jurat sobre els treballs seleccionats i el lliurament dels premis tindrà lloc en un
acte que se celebrarà coincidint amb la festivitat de Sant Antoni. Abans serà comunicat
personalment als autors. Serà necessari que acudisca l’autor, o algun representant seu, a
recollir el premi, si no és així hi perdrà el dret.
DRETS D’AUTOR
L'organització no es responsabilitza sobre possibles reclamacions de drets d'autor de les
obres presentades. El participant ha d'assegurar-se que no hi ha drets a favor de tercers
TRACTAMENTS DELS ORIGINALS
Els originals no seleccionats podran ser recollits personalment pels seus autors/es des de l’1
de febrer a l’1 de març de 2020. Una vegada esgotat aquest termini, es destruiran els originals
per tal de preservar els drets dels autors.
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
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