BASES

II

CERTAMEN

LITERARI

LA

EQUILIBRISTA

DE

NARRATIVA Y POESIA
Modalitat Narrativa: 900€ y publicació de l’obra.
Modalitat Poesia: 100€ y publicació de l’obra.
Termini: de el 10 de setembre de 2020 fins el 15 de gener de 2021 a
les 23:59 h

1. En el Certamen Literari La Equilibrista podran participar tots
aquells escriptors majors de 18 anys, de qualsevol nacionalitat,
que

presentin

les

seves

obres

en

llengua catalana o

castellana. Aquesta obra ha de ser original, inèdita i no estar
compromesa contractualment amb cap altra entitat. L’extensió
de l’obra ha de respectar els següents marges: un mínim de
10.000 paraules i un màxim de 60.000 per la modalitat de
Narrativa, i un mínim de 45 pàgines per la de Poesia.
2. Els participants poden concursar en dos dels següents gèneres:
Narrativa (Novel·la, relat o conjunt de relats) o Poesia, però
amb una sola obra en cadascuna de les dues modalitats. No
existeix cap mena de restricció quant a la temàtica, índole o
subgènere que es triï per l’obra presentada en qualsevol
d’ambdues modalitats.
3. L’obra ha de lliurar-se via mail en un arxiu WORD a doble espai
a

la

següent

adreça

de

correu

electrònic:

certamen@laequilibrista.es Aquest arxiu ha d’anar nomenat
amb el títol de l’obra i el pseudònim del participant. En un altre
arxiu, dins el mateix mail, ha d’adjuntar-se una Plica, en la que
s’haurà d’incloure la següent informació: títol de l’obra, una
breu sinopsis/ressenya, el pseudònim del participant, el seu

nom complet, adreça actual, data de naixement i número de
DNI (o equivalent si es tracta d’un autor resident fora de l’Estat
espanyol). En el assumpte del mail ha d’indicar-se només la
modalitat a la que es presenta el participant: Narrativa o
Poesia. I dins del mail només ha d’indicar-se el seu pseudònim,
la seva nacionalitat i el seu lloc de radicació actual.
4. La recepció dels originals s’obre el 10 de setembre de 2020 y es
tancarà el 15 de gener de 2021 a las 23.59h. Qualsevol obra
que no es presenti amb els requisits descrits als punts 3 y 4
quedarà automàticament fora de concurs.
5. S’estableixen els següents premis per als guardonats: A la
modalitat de Narrativa: Un primer premi de 900€ (com
avançament de la bestreta corresponent a l’autor per la ulterior
venda de l’obra) i la publicació del llibre al nostre segell
(Editorial La Equilibrista). En la modalitat de Poesia: Un primer
premi de 100€ (com avançament de la bestreta corresponent a
l’autor per la ulterior venda de l’obra) i la publicació del llibre
al nostre segell (Editorial La Equilibrista). La publicació de l’obra
a l’Editorial La Equilibrista implica en qualsevol dels casos
signar un contracte tradicional d’edició amb l’editorial.
6. La decisió del Jurat, que serà inapel·lable, serà publicada en la
pàgina WEB de l’editorial (www.laequilibrista.es) el 15 de
febrer de 2021. El Jurat, integrat per l’equip d’editors de
l’Editorial La Equilibrista, podrà declarar qualsevol dels dos
premis desert si així ho considera oportú.
Les obres guanyadores seran publicades y presentades en un
termini màxim d’un any des de la decisió del Jurat.

7. Els originals enviats seran destruïts en un termini màxim de 7
dies des de la decisió del certamen. Participant en el certamen
accepteu que tractem la informació que ens faciliteu amb la
finalitat d’utilitzar-la amb l’objectiu exposat en aquestes bases,
és a dir, valorar els originals per concedir-los o no els nostres
premis i posar-nos en contacte amb els guanyadors per
comunicar-los la decisió del Jurat. Així mateix, accepteu que
puguem posar-nos en contacte per mantenir una comunicació
en relació amb l’obra enviada si l’editorial la considera d’interès.
Les dades no seran cedides a tercers tret dels casos en què hi
hagi una obligació legal. Teniu dret a obtenir informació sobre si
a NOCTÍVORA, SL estem tractant les vostres dades personals i,
per tant, teniu dret a accedir-hi, rectificar les dades inexactes o
sol·licitar-ne

la

supressió

quan

les

dades

ja

no

siguin

necessàries. Podeu consultar la nostra política de privacitat
aquí: https://www.laequilibrista.es/politica-de-privacidad/
8. La presentació d’una o varies obres al certamen implica de
manera immediata l’acceptació de las bases desenvolupades en
aquest document.

Qualsevol consulta referent a aquest certamen serà atesa en la
següent adreça de correu electrònic: info@laequilibrista.es
Bases en: https://www.laequilibrista.es/premios

