BASES DELS I JOCS FLORALS
Tenir entre 6 i 100 anys
Modalitat de poesia i/o relat breu. La temàtica és lliure, però el jurat
valorarà especialment aquells escrits que enalteixin l’amor, la pàtria
o valors espirituals.

Les obres s’hauran de lliurar a l’Escola Llevant o a l’Ajuntament
abans del divendres 1 d’abril. S’entregaran dins un sobre tancat,
tamany DIN A4 o gran, que contindrà:



Categories per ambdues modalitats:






Infantil, amb 3 subcategories:
o Cicle Inicial
o Cicle Mitjà
o Cicle Superior
Juvenil, amb 3 subcategories:
o 1er i 2on d’ESO
o 3er i 4art d’ESO
o dels 16 al 18 anys
Adult: dels 18 fins als 100 anys

PREMIS
A la categoria Infantil tots els concursants rebran com a premi la Flor
Natural.
A la resta de categories, tant com en poesia o relat, s’otorgaran les
tres flors:

En la categoria infantil es podran presentar obres col·lectives o
individuals. Si un infant participa de forma col·lectiva, també pot ferho de forma individual.




En les categories adult i jovenil la presentació serà individual.



Característiques de presentació:


El format ha de ser DIN A4, a una sola cara i escrit en
ordinador. L’extensió màxima és de 3 fulls. Hi ha de constar el
títol del poema o relat, i a dalt a la dreta el pseudònim de
l’autor i la categoria.

l’obra (en cas de presentar més d’un poema o relat cal fer-ho
en un altre sobre)
un sobre americà o més petit que l’anterior, tancat i en
l’anvers escrit el pseudònim de l’autor i la categoria. Dins ha
d’haver un full on consti: el nom i cognoms reals de l’/la
autor/a (si l’obra és col·lectiva han de ser citats tots els
autors), el pseudònim, la categoria i un telèfon de contacte.

la Flor Natural, premi d'honor al millor escrit d'amor
l’Englentina d’or, premi a la millor composició o relat patriòtic,
històric o que exalti valors presents o projectes de futur de la
pàtria
la Viola d’or, premi al millor poema o text que lloi valors
espirituals

L’entrega de premis serà la diada de St Jordi, dissabte 23
d’abril, a les 11h a la Sala Polivalent d’Oristà. Tant si participeu
com si no, ESTEU TOTS CONVIDATS!.

I JOCS FLORALS
d’ORISTÀ

Ajuntament d’Orista

