Concurs de microrelats fantàstics "La masmorra de l'androide"
(a través de twitter)

Bases
1. Podran participar al concurs els seguidors del compte de Twitter de @ElBiblionauta i
@LlibresLowCost
2. Cada piulada (twit) serà considerada un relat.
3. Hauran de girar entorn la temàtica de la ciència-ficció, la fantasia i el terror.
4. El termini de publicació dels relats haurà de ser entre l'1 i el 15 de maig.
5. Cada participant podrà presentar entre 1 i 5 relats, convenientment etiquetats amb el
hashtag indicat.
6. Cada piulada haurà de ser un relat independent en si mateix. No se’n poden encadenar
diverses com un únic relat.
7. Les piulades hauran de ser ben redactades, originals i en llengua catalana.

Categories
•
•

Hi haurà una categoria per a participants major de 18 anys.
S’estableix una categoria especial per als participants en edat escolar.

Premis
•
•
•
•
•

S’atorgarà un primer premi al millor microrelat, indistintament de la categoria.
S'atorgarà un segon premi al microrelat més popular, que serà el que hagi rebut més
votacions via Twitter.
S’atorgarà també un accèssit al millor microrelat en la categoria de menors de 18 anys.
Els patrocinadors seran els encarregats d’aportar aquests premis i d’altres d’ “especials”
(mai, però, obsequis en metàl·lic).
Els microrelats guanyadors apareixeran al següent número de la revista digital El
Biblionauta. L’almanac de ciència ficció, fantasia i terror de les comarques gironines, que
apareix cada mes de desembre i en els punts de llibre de la llibreria Low Cost

Veredicte
•
•
•

Un jurat format per tres personalitats del món de la cultura serà l’encarregat de fallar el
veredicte.
El lliurament de premis es realitzarà durant la celebració de “El dia de l’orgull friqui” a la
Llibreria Low Cost de Figueres (C/ Méndez Núñez, 8).
L'organització haurà anunciat els guanyadors a través de la seva pàgina el divendres abans i
s’hi haurà posat en contacte a través dels seus comptes de Twitter.

@ElBiblionauta
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