
 

 

 

 

1r. concurs de microrelats #microrelatSB  a Twitter, 
de les Biblioteques de Sant Boi de Llobregat. 

La Xarxa de Biblioteques de Sant Boi de Llobregat, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, 
convoca la primera edició del concurs de microrelats a Twitter. 

1.- Condicions per a participar. 

El concurs és obert a totes les persones majors de 16 anys.  

Serà necessari disposar d’un compte a la xarxa social Twitter (www.twitter.com). 

Ser seguidor/a, o fer-se’n, del compte de Twitter de les Biblioteques de Sant Boi de 
Llobregat (@bibliotequeSBOI ) 

Els comptes han de ser de particulars. No entraran en concurs les piulades realitzades 
per entitats, institucions, col·lectius, etc.. 

2.- Com participar-hi. 

La temàtica és lliure. 

Les piulades poden ser tant en català com en castellà. 

Han de ser creació pròpies i no premiades a altres concursos. 

La piulada ha de tenir un màxim 140 caràcters, incloent-hi l’etiqueta #microrelatSB 

Es poden presentar tants microrelats com es vulgui. 

No poden participar el personal de la Xarxa de Biblioteques de Sant Boi, ni els seus 
familiars de primer grau. 

3.- Jurat. 

El jurat està format per personal de les dues biblioteques de la xarxa, sent el seu 
veredicte inapel·lable. 

A criteri del jurat el concurs pot declarar-se desert. 

 



4.- Calendari. 

El període de participació va, des de les 00:00 del dia 18 d’abril , fins les 23:59 del 
dissabte 30 d’abril .de 2016. 

El veredicte del jurat es farà públic el divendres 6 de maig   a través del web i les xarxes 
socials: www.biblioteques-santboi.org, www.facebook.com/BibliotequesdeSantBoi, 
www.twitter.com/bibliotequeSBOI.  

La comunicació al guanyador es farà via “missatge directe ” a Twitter.  

5.- Premi. 

Un únic premi consistent en un val de 40€ a bescanviar per llibres. 

El premi s’haurà de bescanviar en la botiga que s’especificarà al val, i en cap cas es 
podrà canviar per diners en metàl·lic.  

6.- Difusió i dret de propietat intel·lectual. 

Les persones que participin en aquest concurs autoritzen  la Xarxa de Biblioteques de 
Sant Boi de Llobregat a fer ús, explotació i difusió de les piulades sense cap tipus de 
limitació.  

La piulada guanyadora passarà a ser propietat de la Xarxa de Biblioteques de Sant Boi 
de Llobregat, que es reserva tots els drets per a l’ús, reproducció, difusió, exhibició, 
comunicació pública i divulgació, en tot tipus de materials i publicacions esmentant-ne 
l’autoria. 

7.- Protecció de dades. 

Les dades personals dels participants estan subjectes a les condicions de protecció de 
dades que regeixen la plataforma Twitter . La Xarxa de Biblioteques de Sant Boi de 
Llobregat no intervé en cap cas, en la relació que s’estableixi entre les persones 
concursants i la plataforma esmentada. 

8.- Acceptació tàcita de les bases i exempció de re sponsabilitat. 

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les bases. 

L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs totes aquelles piulades que no 
s’ajustin a les bases, siguin ofensives pel seu contingut, o que entengui que poden 
causar qualsevol mena de perjudici. 

Sant Boi de Llobregat, abril de 2016 

 

####    microrelat SSSSBBBB    


