BASES DEL CONCURS DE RELATS CURTS “ASFALrelaTOS” PER A
ALUMNES DE L’ESO
Gènere: Relat curt, juvenil
Premi: Tablet
Obert a: alumnat de l’ESO
Entitat convocant: STOP ACCIDENTES
Data de tancament: 22 de juny de 2020
Data de fallada del concurs: 15 de juliol de 2020

Stop Accidentes, a través del seu programa Aulas Activas, convoca el I
Concurs de Relats Curts "ASFALrelaTOS"w
ww.escritores.org
BASES:
1. Participants
El Concurs es dirigeix a l'alumnat de l'ESO de tot l'Estat Espanyol i estarà dividit en quatre
categories, corresponents als quatre cursos de l'ESO:
A- Categoria 1er De l’ESO
B- Categoria 2on De l’ESO
C- Categoria 3er De l’ESO
D- Categoria 4rt De l’ESO
Es triaran, a nivell nacional, tres (3) relats finalistes de cada categoria per un tribunal intern triat
per Stop Accidents, els relats dels quals es publicaran en la pàgina web de Stop Accidents. De
cada categoria serà seleccionat un guanyador.
Cada participant pot presentar un màxim de dos (2) relats.
2. Relats curts:
2.1 Els relats curts tindran com a tema focal la seguretat viària, la mobilitat en temps de COVID19, la mobilitat sostenible i transversalment els valors de convivència que s'estan treballant
durant aquest període d'alarma sanitària i la seva repercussió en la societat. Què signifiquen
aquests valors (RESPECTE, SOLIDARITAT I RESPONSABILITAT) per a un mateix i per a la societat.
Reflexions:
Comportaments que poden salvar vides: les nostres, les de la nostra família i la de les persones
que conviuen en el nostre entorn. Aquests valors han de seguir en la nostra societat com un bé
comú? Se salvarien vides en les carreteres sent responsables, solidaris i respectuosos igual que
estem salvant vides en aquesta pandèmia quedant-nos a casa, posant-nos guants, màscares i
respectant el distanciament social? Explicar que les nostres accions afecten el nostre entorn i que
nosaltres formem part d'aquest entorn. Què podem fer com a societat per a mantenir aquests
valors i què puc fer jo com persona.
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#AccionsQueSalvenVides #ZeroMortsALaCarretera #PerUnaMobilitatSegura
2.2 Les obres hauran de ser originals i inèdites. El relat pot estar escrit en qualsevol idioma
oficial de l'Estat Espanyol. Si un dels relats triats per a la publicació en la pàgina web de Stop
Accidents nacional, està escrit o il·lustrat en alguna de les llengües cooficials diferent al castellà,
aquest serà publicat en les dues versions, llengua en la qual està escrit o il·lustrat i castellà,
facilitant per part de Stop Accidents la traducció del mateix al castellà.
2.3 L'extensió de les obres:
• En format redacció: serà d’entre 1000 i 2000 paraules. Marges de 2,5 cm, espai
interlineal de 1,5 cm, tipo de lletra Arial i grandària de 12 punts.
• En format Dibuix: Grandària DIN A4, marges de 2,5.
• En format vinyetes: màxim 12 vinyetes publicades en 2 DIN A4.
• EN format Vídeo: duració màxim 3 minuts. MP4 comprimit.
Els relats, en qualsevol format, hauran d'aparèixer amb el corresponent títol, signats amb un
pseudònim i amb la categoria a la qual pertanyen.
2.4 Lliurament dels treballs: Es lliuressin via telemàtica en la següent adreça:
concurso@stopaccidentes.org
Indicant en l’assumpte: CONCURSO DE RELATOS "ASFALrelaTOS"
S'adjuntarà un pdf amb les següents dades: Títol de l'obra, pseudònim, nom de l'autor, edat,
Comunitat Autònoma, correu electrònic de l'autor, categoria en la qual participa, nom de
l'Institut, nom del tutor/a, correu electrònic del tutor/a o Institut.
3. Terminis del concurs:
• Inici de l'admissió de relats: 4 de maig de 2020
• Finalització de l'admissió de relats: 22 de juny de 2020
• Fallada del concurs: 15 de juliol de 2020
• Publicació pàgina web dels relats finalistes i relats guanyadors: 20 de juliol de 2020
• Lliurament de premis: 22 de juliol de 2020
* les dates de fallada de concurs, publicació en web i lliurament de premis, queden subjectes a modificació per part de
Stop Accidents per necessitats d'agenda.

Qualsevol relat rebut amb posterioritat a la data indicada no entrarà en concurs.
Una vegada el jurat hagi seleccionat als finalistes i guanyadors del concurs, un representant del
jurat de Stop Accidents es posarà en contacte amb els mateixos per a facilitar el consentiment de
dades personals, que ha d'estar signat pel tutor/a de l'alumne/a. En cap cas es publicarà o lliurarà
un premi a un alumne/a sense el consegüent consentiment.
4. Jurat.
El jurat estarà format per persones relacionades amb la mobilitat sostenible i seguretat viària,
triats per l'Organització del Concurs.
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La seva decisió serà inapel·lable i es podrà declarar cap desert o alguns dels premis, si així ho
creuen oportú, argumentant la seva decisió. La seva resolució es farà pública en la pàgina Web
Stop Accidents www.stopaccidentes.org en la seva secció de "Actualitat" una vegada els
premiats hagin emplenat i lliurat el consentiment de dades personals emplenat i signat.

5. Premis.
Es lliuraran 4 premis, un per categoria:
Categories:
1er DE L’ESO: TABLET de 10”.
2on DE L’ESO: TABLET de 10”.
3er DE L’ ESO: TABLET de 10”.
4rt DE L’ESO: TABLET de 10”.
Un representant de Stop Accidents es posarà en contacte amb els/les guanyadors/as per a
coordinar el lliurament de la TAULETA de 10”, adaptant-nos a l'estat de confinament,
distanciament social o diferents situacions marcades per les autoritats competents.
En cap cas els premis podran ser canviats per diners o una altra prestació a petició de qualsevol
dels guanyadors. Stop Accidents es reserva, en cas d'obligada necessitat, el dret de substituir els
premis per uns altres de similars característiques amb un valor màxim de 200€.
6. Cessió de drets de les obres:
Els treballs premiats quedaran en propietat exclusiva de Stop Accidents, reservant-se el dret a
realitzar una publicació amb els relats guanyadors de cada categoria. Així mateix, es reserva el
dret de publicar qualsevol dels relats rebuts, fent esment exprés a l'autor del mateix i sol·licitant
prèviament el consentiment de dades personals emplenat i signat.

7. Acceptació:
La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de les seves bases. Es poden
consultar en la pàgina web de www.stopaccidentes.org

Organiza:

Colaboran:
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