
Per més informació, truqueu 
al telèfon 93 635 12 00, extensió 415 
o al Servei d’informació Juvenil 
EL PUNT, telèfon 93 652 98 43. 

També us podeu posar en contacte 
a l’adreça de correu electrònic  
fan-tas-tik@santboi.cat.  

Es recomana registrar l’obra 
al Registre de la Propietat 
Intelectual de Catalunya. 
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Bases del III Concurs 
de Relat Fantastic  
per a Joves,
FAN-TAS-TIK 2010

,
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Primer / Podran participar-hi tots els i les joves entre 16 i 30 
anys, residents al Baix Llobregat, en les categories següents: 

A. Relats originals de 20 a 75 pàgines en llengua catalana.
B. Relats originals de 20 a 75 pàgines en llengua castellana. 
C. Microrelats originals de 10 a 20 línies en llengua catalana. 
D. Microrelats originals de 10 a 20 línies en llengua castellana.
E. Relats-SMS originals fins a 160 caràcters.

-------------------------------------------------

Segon / No podran participar en aquesta edició les persones 
guanyadores de la segona edició del concurs. 

-------------------------------------------------

Tercer / Totes les obres presentades en qualsevol de les categories 
han de ser relats de tema fantàstic, inèdits, no han d’haver 
obtingut cap premi ni accèssit en altres concursos literaris, ni 
estar pendents de la decisió de cap jurat en el moment del premi.

-------------------------------------------------

Quart / Cada participant podrà presentar un únic original en 
la categoria escollida. 

---------------------------------------------- 
Cinquè / Tots els treballs presentats, excepte la modalitat 
SMS, han d’estar mecanografiats a doble espai, amb cos 
de lletra Arial 12, 25 línies en full de DIN A4, en llengua 
catalana o castellana, segons la categoria escollida i 
escrits per una sola cara. 

---------------------------------------------

Sisè / Els relats i microrelats no podran portar signatura, 
ni cap senyal que delati la procedència. Seran enviats al 

correu electrònic fan-tas-tik@santboi.cat en un missatge que 
durà com a “assumpte” el títol de l’obra i que s’adjuntarà al 
correu amb un arxiu en format text que contindrà el relat. 

Aquest arxiu de text portarà també com a nom el títol del 
relat. Els participants enviaran en el mateix correu un arxiu 
en format text que portarà com a nom el títol del relat seguit 
de la paraula PLICA. 

Aquest arxiu contindrà les dades personals de l’autor o 
autora: nom, cognoms, DNI, adreça física completa, telèfon i 
una adreça de correu electrònic, així com una biografia breu.

Objecte:  L’objecte 
d’aquestes bases és  
establir les condicions  
de participació i concessió  
de premis del III Concurs  
de Relat Fantàstic per  
a Joves FAN-TAS-TIK  
en la modalitat relat  
i en les categories que 
s’estableixen a continuació. 

------------------------------------------------------

Setè / Els relats-SMS, categoria E, podran tenir una extensió màxima 
de 160 caràcters inclosos els espais (s’acceptarà llenguatge SMS). 
Hauran d’enviar-se a un número de mòbil que s’indicarà.que s’indicarà. 

------------------------------------------------------

Vuitè / El termini improrrogable d’admissió de relats, microrelats 
i relats-SMS finalitza el dia 28 de desembre de 2009 a les 24 h.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb  
els telèfons 93 635

12 00, ext. 415 o al 93 652 98 43,o amb el correu electrònic  
fan-tas-tik@santboi.cat. 
Les bases de participació es poden consultar també a través 
d’Internet en la web del Ajuntament de Sant Boi: www.santboi.cat.
------------------------------------------------------

Novè / El jurat estarà integrat per entre 8 i 10 especialistes 
relacionats amb el món literari, els noms dels quals es donaran a 
conèixer en el moment en què  se’ns comuniqui la  resolució, emetrà 
el seu veredicte en el marc d’ activitats de Sant Jordi, i atorgarà els 
premis per a les categories següents:

• 1 Premi de 600 € al millor relat fantàstic en llengua catalana (A) 
• 1 Premi de 600 € al millor relat fantàstic en llengua castellana (B) 
• 1 Premi de 200 € al millor microrelat fantàstic en llengua catalana (C) 
• 1 Premi de 200 € al millor microrelat fantàstic en llengua castellana (D) 
• 3 Premis de 100 € als tres millors relats fantàstics en SMS. (E) 

Els premis estan subjectes a les retencions previstes per la Llei.  
El jurat podrà atorgar totes les mencions que cregui oportunes.  
El lliurament de premis es farà en un acte públic que es realitzarà  
a Sant Boi de Llobregat al voltant de Sant Jordi 2010.

------------------------------------------------------  
Desè / El veredicte del jurat serà inapel·lable i podrà declarar deserta 
qualsevol de les modalitats del premi. El jurat estarà  
facultat igualment per resoldre qualsevol qüestió 
de la seva competència que no hagués quedat 
establerta de manera explícita en les presents 
bases. La no assistència a l’acte de lliurament 
del premi, excepte causes de força major, en 
suposarà la renúncia.
-----------------------------------

Onzè / Les obres premiades quedaran a la 
disposició de l’Ajuntament de Sant Boi, que 
les editarà el 2011. 

Els autors i autores seleccionats podran fer 
l’ús que creguin oportú dels relats premiats 
sempre que es mencioni que han estat 
premiats en aquest certamen. 

------------------------------------

Dotzè / El fet de participar en aquest Concurs suposa l’acceptació 
íntegra de totes i cadascuna de les bases. No es mantindrà 
correspondència sobre aquest Concurs, llevat de facilitar  
les bases a les persones que ho sol·licitin. 

-----------------------

Es recomana registrar l’obra  
en el Registre de la Propietat 
Intel·lectual de Catalunya  
segons RDL 1/1996 de 12 d’abril


