2r Concurs de punts de llibre: Marca’t un punt! de la Biblioteca Can Coromines de Sant
Pol de Mar, març 2017.
Bases
Per tal de promoure la lectura i la participació ciutadana, la biblioteca convoca el 2n Concurs de Punts de Llibre,
que es regeix per les bases següents:
Primera
Concurs obert a tothom a nens, joves i adults. Tres categories:
1. Categoria mini, fins els 8 anys
2. Categoria infantil , de 9 a 14 anys
3. Categoria juvenil i adults, a partir de 14 anys
Segona
El tema serà lliure, si bé es valorarà el tema “Biblioteca Can Coromines” (ressaltar algun element de l’edifici que cridi
l’atenció o es valori especialment d’aquesta: elements de la façana, pati, finestrals... ). Es valorarà tant l’originalitat
del punt com el tractament del tema.
Tercera
El format del punt de llibre és de 6 x 20 cm. La tècnica per fer el punt és lliure. Es dibuixarà a una sola cara a color o
blanc i negre. S’hi podrà incloure un text lliure en forma de lema. Els treballs de difícil edició no s’admetran en la fase
de concurs: plastificats, desplegables, a dues cares...
Quarta
El punt haurà d’estar firmat al darrere amb un PSEUDÒNIM i l’ EDAT, s’acompanyarà amb un sobre tancat identificat
amb el pseudònim i on constaran el NOM i COGNOMS, EDAT, ADREÇA, TELÈFON i @ del / la participant.
Cinquena
Només s’acceptarà un exemplar per persona.
Sisena
Els exemplars es lliuraran a la biblioteca fins les 20.30h del divendres 31 de març de 2017.

Setena
Els premis s’atorguen per categories:
 3 premis per la categoria mini
 3 premis per la categoria infantil
 3 premis per la categoria juvenil i adults
Els primers premis de cada categoria consistiran en l’edició del punt de llibre per a la utilització a la biblioteca i un
taló per valor de 70 € per a gastar a la Llibreria Ona de Sant Pol de Mar.
Els segons i tercers premis consistiran en un lot de llibres.
Es farà una exposició a la biblioteca amb tots els punts participants.
Vuitena
El jurat està format per un membre de l’Ajuntament de Sant Pol, de la Biblioteca Can Coromines, de l’Escola Sant Pau
i de l’Institut de Sant Pol – La Vallalta.
Novena
El veredicte del concurs es realitzarà el divendres 7 d’abril. La Biblioteca ho comunicarà als premiats.
El lliurament de premis es farà el dissabte 23 d’abril, coincidint amb la Celebració de la diada de Sant Jordi a la
biblioteca.
Desena
Els punts no premiats es podran recollir a la biblioteca durant el mes de juny. Un cop exhaurit aquest termini, la
biblioteca no es responsabilitza dels exemplars.
Onzena
No s’acceptaran els treballs que no compleixin els requisits recollits a les bases del concurs.
Dotzena
El jurat es el responsable d’interpretar les presents bases i podrà resoldre aquells aspectes que no s’hi recullin.

Sant Pol de Mar, 23 de febrer de 2017

