FANTASIA AL MONTANYANA: II CONCURS DE CONTES 2019
Participants: Podran participar en el concurs tots els xiquets i xiquetes matriculats en el
C.E.I.P. Tomás de Montañana, en el curs escolar 2018-2019.
Relats: Els participants hauran d'escriure o contar una història. Han de ser originals i no
haver-se publicat ni presentat prèviament en cap altre concurs. Cada obra ha de tindre les
dades del xiquet o xiqueta següents: nom, cognoms i curs.
Les històries han d'escriure's en castellà, valencià o anglés. Cada participant podrà enviar
com a màxim un conte.
A més, podran participar en grup. Si el grup el componen xiquets o xiquetes de distintes
categories, participaran en la categoria que corresponga al de més edat.
No hi ha extensió mínima ni màxima.
Podrà presentar-se escrit a mà, en bolígraf o llapis, amb bona lletra i sense faltes
d'ortografia. Si el xiquet o xiqueta no sap escriure, pot contar-ho i gravar-ho en àudio o
vídeo.
Els representants legals dels guanyadors consenten expressament el tractament i la
publicació de les dades d’aquests, així com fotografies i el conte, cedint els drets d'imatge
i els previstos en la Llei de propietat intel·lectual a l'AMPA, sense límit de temps, per a
tot el món i en qualsevol format, inclòs en els mitjans on l'AMPA anuncie el resultat del
concurs. La base jurídica del tractament és l'article 6.1.a) del Reglament (UE) 2016/679
(el consentiment dels representants legals per a la gestió de sol·licituds, distribuc ió
d'obres als jurats, publicació de resultats, gestió de premis, i publicació o representació
total o parcial de l'obra). No obstant això, aquests podran en qualsevol moment exercir el
dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, en els termes
establits en la Llei Orgànica 3/2018, dirigint un escrit, què s'acompanyarà de fotocòpia
del DNI, a l'AMPA del CEIP Tomás de Montañana en la direcció Avinguda Balears 40,
46023 València. + info: www.ampatomasdemontanyana.es
Termini de presentació: Els relats podran presentar-se des del 22 de març fins al 3 de
maig de 2019 inclusivament.
Lloc de presentació: Els textos podran entregar-se per dues vies: correu electrònic
(cptomasmontanyana@gmail.com) o despatx de l'AMPA.
Categories: Hi ha quatre categories per edat: infantil i primer cicle, segon cicle i tercer
cicle de primària.
Premis: A cada categoria li correspondrà un diploma i la resta de premis que l'AMPA
pose a disposició dels guanyadors.
Fallada: El jurat estarà compost per un mínim de tres membres. Podrà haver-hi un comité
de lectura que seleccione les obres sobre les quals el jurat haja de deliberar. Els
guanyadors de cada categoria es comunicaran a través del tauler d'anuncis i les xarxes
socials de l'AMPA (AMPA informa, entre altres). Una vegada fet públic la fallada del
jurat, els originals i les seues còpies seran destruïts, sense que càpia cap reclamació en
este sentit.

