BASES DEL I CONCURS DE
MICRORELATS DE TERROR DE TEIÀ
I CONCURS DE MICRORELATS DE TERROR DE TEIÀ
El Casal de Joves de Teià i la Biblioteca Can
Llaurador de Teià, convoquen la 1a edició del
Concurs de Microrelats de Terror de Teià. L’objectiu
del concurs és fomentar la creació literària i el gust
per la literatura de terror. Es regirà per les següents
bases:
1. Poden prendre part en el concurs totes les persones entre 12
i 18 anys. (nascudes entre 2001 i 2007)
2. Els relats presentats han de ser originals i inèdits, i no haver
estat premiats en altres concursos. Han d’estar escrits en català,
en lletra Arial, mida 12 i espai 1,5. Amb una extensió d’entre
200 i 500 caràcters amb espais, sense comptar el títol, el
pseudònim i les dades personals de l’autor o autora.
3. Els treballs s’hauran d’englobar dins el gènere de terror, en
qualsevol de les seves formes i subgèneres.
PRESENTACIÓ I TERMINIS
4. Els treballs s’hauran d’enviar a través del formulari oficial, a
l’adreça: http://www.teia.cat/concurs-microrelats o en format
paper al Casal de Joves de Teià o a la Biblioteca Can
Llaurador de la següent manera:
- Les propostes es presentaran en un únic sobre tancat
amb les següents dades: Concurs de Microrelats de
Terror de Teià, 2019. Dins del sobre s’inclourà el relat
i un sobre tancat que haurà de contenir en el seu
interior les dades identificatives del seu autor/a
(nom, edat, adreça, telèfon de contacte i correu
electrònic). Aquest sobre anirà identificat en el seu
exterior amb les següents dades: Concurs de
Microrelats de Terror de Teià, 2019 i un pseudònim.
5. El termini d’admissió dels treballs finalitzarà el divendres 11
d’octubre de 2019.

del casal de Joves 2019 i la gratuïtat total per al
guanyador i una segona persona a la sortida a Port
Aventura del proper 27/10/2019 realitzada per la
regidoria de Joventut de Teià.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
11. L’autor o autora cedeix els drets de reproducció,
distribució i comunicació pública de l’obra a l’Ajuntament de
Teià. Aquests drets d’explotació de l’obra que se cedeixen
són en qualsevol dels formats existents i coneguts a dia
d’avui. No hi haurà remuneració econòmica percebuda per
l’autor o autora com a contraprestació per aquesta cessió.
12. Qualsevol esdeveniment no previst en aquestes bases
serà resolt pel Jurat.
13. La participació en el concurs implica l’acceptació
d’aquestes bases.
POLÍTICA DE PRIVACITAT MICRORELATS
L’interessat queda informat del tractament de les seves
dades personals en base a l'aplicació del Reglament (UE)
2016/679 (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals i dona el seu consentiment a que l’Ajuntament
de Teià les tracti per a la participació a l’activitat.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

Finalitat
Legitimació
Conservació de
les dades
Destinataris

VEREDICTE I PREMIS
6. El Jurat estarà format per quatre membres representants de
l’àmbit literari i cultural.
7. El Jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi
si considera que els treballs presentats no reuneixen la qualitat
suficient.

Drets de les
persones
interessades

8. La decisió del Jurat serà inapel•lable.
9. El veredicte es donarà a conèixer el divendres 18 d’octubre
de 2019, a través de la web de l’ajuntament i xarxes socials.
10. El premi consistirà en la publicació del microrelat, la
recreació del microrelat com a temàtica pel túnel del terror

Informació
Addicional

Ajuntament de Teià • c/ Pere Noguera, 12 • 08329 Teià
Tel. 93 540 93 50 • e-Correu: rgpd@teia.cat
Delegat de Protecció de Dades: dpd.ajteia@diba.cat
Més informació a www.teia.cat i www.diba.cat/avislegal
Inscripció al concurs de microrelats convocat per El Casal de Joves i la
Biblioteca Can Llaurador de Teià i rebre informació del resultat d’aquest i de
la celebració de properes edicions
Consentiment de l'interessat prestat mitjançant l'acceptació de la política
de privacitat i la inscripció al concurs de microrelats
Les dades es conservaran un termini de 3 anys.
Tota la informació que rebi l’Ajuntament de Teià serà tractada amb la
màxima confidencialitat i seguretat, i s'incorporarà als sistemes de
tractament de dades de l’Ajuntament de Teià. No estan previstes cessions
de dades.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, i podrà sol·licitar la seva
supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins pels quals van
ser recollides. També podrà sol·licitar els drets a la limitació del tractament
i oposició del tractament de les seves dades, en determinades
circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment
sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades
personals realitzat fins a aquest moment. Aquests tràmits es poden fer
mitjançant escrit, juntament amb l'acreditació de la seva identitat, a:
Ajuntament de Teià • C / Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • o bé a través de
correu electrònic a rgpd@teia.cat. Els titulars de les dades personals tenen
dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades (www.apdcat.cat • C / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a • 08008 Barcelona).
Si desitja informació més detallada sobre el tractament de les seves dades
pot consultar el nostre avís legal i política de privacitat general a
www.teia.cat

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Casal de Joves de Teià
casaldejoves@teia.cat

Biblioteca Can Llaurador
b.teia@diba.cat
935 55 01 04

