
III CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE

La Biblioteca Municipal de Sant Antoni de Portmany, amb motiu del Dia Internacional
del Llibre Infantil  i  Juvenil  (2 d’abril)  i  el  Dia Internacional  del Llibre (23 d’abril)
convoca el III Concurs de punts de llibre, les bases del qual són les següents.

1. PARTICIPANTS

Pot participar  en aquest  concurs  qualsevol  persona que hi  estigui  interessada,  sense
limitació d’edat ni de residència.

Cada participant pot presentar un màxim de 2 punts de llibre al  concurs, dels quals
només se’n pot premiar un.

2. CATEGORIES

S’estableixen  cinc  categories,  segons  les  següents  franges  d’edat  de  les  persones
participants:

• Categoria A: participants de fins a 5 anys.
• Categoria B: participants d’entre 6 i 8 anys.
• Categoria C: participants d’entre 9 i 11 anys.
• Categoria D: participants d’entre 12 i 17 anys.
• Categoria E: participants de 18 o més anys.

3. CARACTERÍSTIQUES DELS PUNTS DE LLIBRE PRESENTATS

La temàtica i la tècnica plàstica són lliures. 

Les mides han de ser 20 cm de llarg per 5 cm d’ample. 

El disseny ha d’anar imprès només per una cara i no ha de tenir relleu ni volum.

4. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Els punts de llibre s’han d’entregar en la bústia habilitada expressament a Biblioteca
Municipal de Sant Antoni de Portmany. 

Cada punt de llibre ha de dur escrit al revers un pseudònim. Dins un sobre tancat, en el
qual cal apuntar també el pseudònim, s’ha d’indicar el nom real, l’edat i el telèfon del
participant.

El termini de presentació de treballs finalitza el divendres 17 d’abril, a les 20 h.
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5. JURAT

El jurat el formaran diverses persones del Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Sant  Antoni  de  Portmany,  que  s’encarregarà  de  seleccionar  els  punts  de  llibre
guanyadors,  així  com  aquells  altres  que  s’imprimiran  per  a  l'ús  de  la  Biblioteca
Municipal de Sant Antoni de Portmany. El seu veredicte és inapel·lable. 

6. PREMIS

Els guanyadors de cada categoria rebran un val regal de material didàctic i escolar.

Els punts de llibre s’imprimiran i es repartiran entre els lectors de la Biblioteca. Cada
punt de llibre durà imprès el nom i l’edat del participant.

L'entrega de premis serà el dijous 23 d'abril, a les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal.

7. EXPOSICIÓ

Tolts els punts de llibre presentats al concurs s’exposaran a la Biblioteca a partir del dia
20 d’abril. Quan acabi l’exposició, els punts  de llibre no premiats es podran recollir a la
Biblioteca.

8. NOTES 

Les obres premiades passaran a ser de la Biblioteca,  que en farà l’ús que consideri
oportú. Així mateix, es reserva el dret d’incloure a la contraportada del punt de llibre, la
informació  que  consideri  oportuna,  com  ara  l’adreça,  l’horari  i  el  logotip  de  la
Biblioteca.

La participació en el Concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases. 

*Les persones interessades poden passar per la Biblioteca a recollir una plantilla en
blanc amb les mides establertes per al concurs, o elaborar ells mateixos el punt amb les
mides indicades.
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