PREMI
LLETRES
FALLERES
AL LLIBRET
DE FALLA
+COMPLET

La FEDERACIÓ LLETRES FALLERES, amb la col·laboració de la Diputació de València i l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, convoquen el PREMI LLETRES FALLERES al llibret de falla més complet, amb l’objectiu de
premiar el treball que fan les comissions falleres utilitzant el llibret com a vehicle de comunicació en
valencià.
El Premi Lletres Falleres està destinat a premiar els llibrets de falla de qualsevol localitat de la Comunitat
Valenciana.
Els participants han d’acollir-se a les següents bases:

PRIMERA
Els llibrets poden tractar de qualsevol tema relacionat amb les Falles i la cultura popular i festiva valenciana
i estar redactats en valencià.

SEGONA
Cal fer la inscripció al correu electrònic:
secretaria@lletresfalleres.info
Fer constar el nom complet i el telèfon del contacte o contactes de la comissió fallera. Se’n pot fer constar
també l’adreça de correu electrònic.
La data de termini de lliurament de la inscripció serà el 10 febrer de 2019.
És obligatori participar, almenys, en un dels premis de la Federació dels Premis de les Lletres Falleres.

TERCERA
El límit d’admissió dels 3 exemplars del llibret finalitzarà el mateix dia que en els premis de la Generalitat
Valenciana, i es poden presentar en qualsevol dels llocs de recepció dels premis de la Federació.

QUARTA
El PREMI LLETRES FALLERES és de 800 euros, juntament amb un diploma i un estendard acreditatiu.
La dotació econòmica del premi tindrà la retenció tributària que indique la llei.

CINQUENA
La comissió avaluadora estarà composta per un jurat de cadascun dels premis de les Lletres Falleres.

SISENA
Els criteris d’avaluació seran: creativitat, originalitat, disseny, maquetació, contingut, coherència temàtica,
qualitat literària i qualitat poètica.
El coeficient orientatiu per al jurat serà la participació en els premis de la Federació 2019, puntuant més els
nominats i/o guanyadors de cada premi.

SETENA
Els premis podran ser declarats deserts.

HUITENA
El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la Festa de les Lletres Falleres, que seran passades les Falles
i s’anunciarà amb antelació a tots els participants.

NOVENA
Els participants en els premis han d’incloure en un lloc visible del llibret, de manera llegible, el text
següent:
“Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres“

DESENA
La presentació als premis comporta la plena acceptació de les bases. L’incompliment de les bases serà
motiu d’exclusió del concurs.
En les circumstàncies no previstes en les bases, els participants s’han d’ajustar a allò que resolga
l’organització.

CONVOCA
FEDERACIÓ LLETRES FALLERES

COL·LABORA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA / ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
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