BASES DEL CONCURS DE RELATS CURTS DE FANTÀSTIC I DE TERROR 2020

El Festival de Cinema Fantàstic de Sant Boi (FANTBOI), que tindrà lloc del 2 al 5 de juliol del
2020, organitza un concurs de relats curts de gènere fantàstic i de terror.
Objectiu
L’objectiu del qual és fomentar la creació literària, així com desenvolupar un hàbit per la
lectura fantàstica i fomentar la seva difusió.
Condicions de l’obra
-

Els relats presentats han de ser originals i inèdits, a més de no haver estat premiats en
altres concursos o mitjans.
Els treballs poden estar escrits en català o castellà.
Els escrits no han de superar els 1.500 caràcters (no paraules), és a dir, comptant els
espais i amb l’excepció del títol, pseudònim i dades personals.
El tema principal és el gènere fantàstic o de terror, incloent qualsevol subgènere o
forma.
S’accepten relats tant en format prosa com poesia.
S’admetran un màxim de dos treballs per autor, podent-se repetir prosa i/o poesia.
L’incompliment de qualsevol requisit serà motiu d’exclusió.

Presentació i terminis
-

-

Els treballs s’hauran d’enviar a la següent adreça electrònica: microrelats@fantboi.com
com a única via.
En el títol del missatge ha de figurar: “CONCURS RELATS CURTS FANTBOI 2020”.
S’admetran arxius tant en Word com PDF, els quals han d’anomenar-se amb el nom de
l’obra. Al final del text han de figurar les dades personals de l’autor: nom, cognoms,
data de naixement, població, adreça de correu electrònic i número de telèfon mòbil.
El termini d’admissions s’obrirà el 31 d’octubre de 2019 i finalitzarà l’1 de gener de
2020 a les 23:59h (Hora d’Espanya).

Veredicte i premis
-

-

-

El Jurat que seleccionarà la obra guanyadora tindrà la capacitat d’avaluar en les dues
llengües admeses (català i castellà) i estarà conformat per 3 membres representants
de l’àmbit de la literatura i dels gèneres fantàstics. La decisió del Jurat serà
inapel·lable.
S’atorgarà un únic premi al millor relat en castellà o català, ja sigui prosa o poesia.
El premi consisteix en un abonament per a gaudir de totes les projeccions del festival,
un objecte de merchandising exclusiu del festival, un lot de llibres i el relat sortirà al
programa imprès del FANTBOI, així com a la pàgina web.
El veredicte final es donarà a conèixer durant la presentació del cartell del Festival
(primavera 2020).

-

La participació en aquest certamen implica l’acceptació de les bases del concurs.
Mitjançant la seva participació, tots els autors manifesten que l’obra és de la seva
pròpia autoria i que els drets d’edició i/o reproducció no estan cedits a tercers. De la
mateixa manera, autoritzen a FantBoi a publicar la seva obra al programa del festival i
a utilitzar-la per a fins promocionals. Podran ser publicats a les xarxes socials, web i la
resta de mitjans del Festival de Cinema Fantàstic de Sant Boi.

Per a més informació consultar les bases del concurs a:
Festival de Cinema Fantàstic de Sant Boi (FANTBOI)
www.fantboi.com

