Bases del concurs literari sobre sexualitat i erotisme
Programa de Salut
21 de març de 2017
Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès)

Bases del concurs:
-

Pot participar-hi qualsevol persona major de 16 anys, vinculada a la
universitat o no.

-

Els textos poden presentar-se en català, castellà i anglès

-

Categories de format:
o Poesia
Format lliure
o Relat
Màxim de 5 fulls DIN A4 amb lletra Arial 11, interlineat 1,5
o Puilada/tuit de 140 caràcters

-

Cada participant pot enviar un o més treballs, en una o diverses
categories.

-

La temàtica del relat ha d’estar relacionada amb la sexualitat i l’erotisme i
cada persona pot interpretar lliurement el tema. No obstant, es valoraran
positivament els treballs que incorporin una perspectiva relacionada
amb la sexualitat i autoimatge saludables.

-

Els treballs s’enviaran per e-mail a programasalut.fas@gmail.com, com a
documents adjunts en format PDF, que hauran d’anar signats amb un
pseudònim. A l’assumpte de l’e-mail caldrà posar: “Concurs literari”. En el
text de l’e-mail caldrà indicar: categoria a la qual es presenta, idioma, nom
i cognoms i telèfon de contacte de l’autor/a. Amb tot, els membres del jurat
no coneixeran en cap moment la identitat de l’autor/a.

-

Des del 31 de març al 23 d'abril: recepció de relats.

-

Del 24 al 28 d'abril: lectura de les obres i vots del jurat.
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-

De l'1 al 5 de maig: publicació de la persona guanyadora en les tres categories.

-

Els guanyadors es publicaran a la pàgina de facebook de la FAS, al
Instagram i al Twitter.

-

Per a qualsevol dubte en la interpretació de les bases es pot contactar
amb programasalut.fas@gmail.com o 93 581 34 55.

-

En cas que sorgissin situacions no previstes a les bases, la coordinació
del programa de Salut decidirà el procedir més adient en benefici de
tothom.

2 de 2

