
ROTARY CLUB DE MALLORCA

Passeig Marítim 29
07014 - Palma de Mallorca
(Hotel Palma Melià Marina)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE RELATS BREUS 2019-
2020 DEL ROTARY CLUB DE MALLORCA

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquestes bases és el de regular la convocatòria del concurs de 
relats breus que convoca el Rotary Club de Mallorca amb la finalitat de donar 
suport i estimular la creació literària entre els joves.

2. Participació

El concurs de relats breus del Rotary Club de Mallorca està dirigit als alumnes 
de 1r. I 2n. de batxillerat dels centres públics, concertats o privats de Mallorca. 
Podran presentar-se en tres idiomes: català, castellà, i anglès.

Encara que el tema pot ser el mateix, cada concursant únicament podrà 
presentar un  sol relat a cada una de les tres modalitats sempre que el text 
sigui diferent, i no pot ser una traducció en un altre idioma del mateix relat. 

Els autors dels relats premiats es comprometen a acceptar que Rotary Club de 
Mallorca es reservi el dret a publicar-los en edició individual o col·lectiva en un 
termini màxim de dos anys a partir de la data de lliurament de premis. De totes 
formes els autors conservaran la propietat intel·lectual de l’obra i podran 
disposar completament d’ella. Si transcorregut aquest termini, el Rotary Club de 
Mallorca, no exercitàs el dret de publicació i sí ho fes algun dels guanyadors, 
aquesta haurà d'indicar que ha estat guanyadora del concurs i l’any en què fou 
premiada. 



Les obres que concursin han de ser originals i inèdites. Le temàtica és lliure. La 
presentació d’una implica que l’ autor no l'ha presentada a cap altre concurs 
pendent d’adjudicació i que no ha estat guardonada amb anterioritat.

3. Premis i dotació

S’estableixen, per a cada una de les llengües permeses en aquesta 
convocatòria, i que es donaran a conèixer en el mateix acte de lliurament: 

- Un primer premi dotat amb:
. Un viatge a Brussel·les amb visita i recepció al Parlament Europeu 
(desplaçament i allotjament)
. Ajuda d’estudis de 500€
. Entrada per a tota la temporada 2020-2021 de futbol sala
. Entrades de cinema

- Un segon premi dotat amb:
. Un viatge a Brussel·les amb visita i recepció al Parlament Europeu 
(desplaçament i allotjament)
. Ajuda d’estudis de 200€
. Entrada per a tota la temporada 2020-2021 de futbol sala

- Un tercer premi dotat amb:
. Un viatge a Brussel·les amb visita i recepció al Parlament Europeu 
(desplaçament  i allotjament)
. Ajuda d’estudis de 100€
. Entrada per a tota la temporada 2020-2021 de futbol sala

Tots els participants seran obsequiats amb invitacions per al Festival Musical 
Juvenil que se celebrarà al Club Nàutic de Palma en el mes de febrer de 2020.

Els guanyadors realitzaran el viatge acompanyats per membres pertanyents al 
Rotary Club de Mallorca

4. Remesa dels originals,  extensió de les obres i termini de lliurament

Les narracions hauran d'enviar-se per correu electrònic, en dos documents 
independents en format PDF amb la finalitat de mantenir l’anonimat dels 
concursants a: RelatosBreves.RCMallorca@gmail.com 

. Un contindrà l’obra signada amb pseudònim (el nom de l’arxiu serà el 
títol de l’obra)

. L’altre, les dades personals de l’autor (títol de l’obra, pseudònim, nom i 
llinatges, edat i curs que està realitzant, direcció, correu electrònic, i telèfon, així 
com les autoritzacions  així com les autoritzacions signades pels pares o tutors 
si és menor o per ell mateix si és major d’edat. El nom del centre a on realitza 



els estudis, persona de contacte, correu electrònic, persona de contacte i 
telèfon (vegeu els annexos I i II).

El relats tindran una extensió mínima de quatre folis DINA4 i un màxim de set, 
escrits per una sola cara amb el següent format: lletra Arial, alineació  del text 
justificada, interlineat senzill, marges de 2cm, i espai entre paràgrafs de 6 pt.  
Es poden incloure dibuixos i vinyetes sense excedir l’extensió indicada.

El termini de lliurament de les obres començarà al dia següent en què es donin 
a conèixer les bases i finalitzarà el dia 15 de gener de 2020.

L’arxiu que contingui els exemplars no guardonats serà destruït una vegada 
que es conegui la decisió del jurat.

5. Jurat

Rotary Club de Mallorca decidirà la composició dels jurats per a cada una de 
les modalitats. Estarà format per tres membres que seran persones de 
reconegut  prestigi en el món de la literatura. La seva composició es donarà 
conèixer a l’acte de lliurament de premis.

El jurat resoldrà motivadament la concessió dels Premis. El seu veredicte serà 
inapel·lable.

6. Lliurament dels premis

  
Les obres premiades es donaran a conèixer en el mateix acte de lliurament que 
se celebrarà el dia 13 de març de 2020, data que coincideix amb el Dia 
Internacional Rotaract, al lloc que prèviament es comunicarà. 

Els concursants hauran de ser presents a l’acte per poder recollir els premis 
personalment.

7. Acceptació i interpretació de les bases
Prendre part en el Concurs de Relats Breus del Rotary Club de Mallorca 
suposa acceptar aquestes bases: 

Consulti les bases del concurs a la nostra pàgina web:  
https://rotaryclubdemallorca.org/
Link d' accés directe: https://rotaryclubdemallorca.org/concurso-relatos-breves-2019-
20/



ROTARY CLUB DE MALLORCA
Passeig Marítim 29
07014 - Palma de Mallorca
(Hotel Palma Melià Marina)

ANNEX I

Palma,  ________ de ________ de ___________
Sr/Sra._______________________________________________________,
amb DNI, _______________________________ actuant en nom propi,
o en cas de minoria d'edat de l’autor,

Sr/Sra._______________________________________________________,
amb DNI, _______________________________ actuant com a representant 
legal de,

Sr/Sra.________________________________________________________

Autoritz el Rotary Club de Mallorca a la utilització dels drets inherents a la 
propietat intel·lectual de l’obra presentada a concurs a únicament els fins 
socials, i aquells altres que se recullin a les bases del concurs, així com a la 
publicació de les imatges o vídeos que amb motiu d’actes relacionats amb el  
concurs es publiquin a la pàgina web www.rotaryclubdemallorca.org o que es 
publicitin  i/o publiquin en premsa, ràdio o televisió, amb identificació per sí o 
sota pseudònim del menor, el seu centre d’estudi i altres dades als fins indicats. 

En compliment del previst a l’art.10 de la Llei  estatal 34/2002, d’11 de juliol de
Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa de
manifest que Rotary club de Mallorca, amb seu a l’ hotel Melià Palma Marina,
Passeig Marítim 29 (07014) de Palma, conforme a la Llei Orgànica 15/1999, les 
dades personals tractades per aquesta i que apareguin publicades a la seva 
web www.rotaryclubdemallorca.org estan protegides per la preceptiva Llei i 



incorporats en un fitxer del club a efectes de protecció tant de l’activitat  
desenvolupada  como la que es prevegi desenvolupar. Per exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit 
acompanyant una còpia del seu DNI a admin@rotaryclubdemallorca.org .

Les dades proporcionades se conservaran mentrestant no se sol·liciti l’exercici 
de drets de supressió de les seves dades personals i s’utilitzaran respectant la 
seva voluntat en cada moment, que podrà modificar mitjançant l’exercici dels 
drets que li reconeix el RGPD. 
Si desitja conèixer la informació sobre les seves dades, corregir errors, suprimir 
dades, limitar el seu tractament, pot exercir els drets que li reconeix el 
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) dirigint-se a 
admin@rotaryclubdemallorca.org .

El titular del dret de propietat intel·lectual, o el seu legal representant, sobre 
l’obra presentada a concurs, cedeix tots els drets d’ús, reproducció i distribució 
total o parcial, no lucrativa a Rotary Club de Mallorca, el qual podrà fer ús de 
l’obra presentada a concurs als únics fins socials del club.

Signat. Signat.
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ANNEX 2

DADES PER PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS
DE RELATS BREUS DEL ROTARY CLUB DE MALLORCA 2019-2020

Dades del concursant:
Nom i llinatges:
DNI: 
Data de naixement: 
Curs que està realitzant:
Domicili (per a notificacions):
Carrer o plaça . núm. : Pis:
Localitat i CP:
Telèfon/s de contacte:
Adreça electrònica:

 Premi relats curts en català 2019-2020  Premi relats curts en castellà  
2019-2020

 Premi relats curts en anglès 2019-2020
Pseudònim:
Títol de l’obra:

Dades del centre on cursa els estudis
Centre: 
Direcció: 
Telèfon: 
Correu electrònic: 
Persona de contacte: 

................................... de ..................... de 20__



[firma]
Conforme el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), 
les dades facilitades formaran part d’un fitxer responsabilitat del Rotary Club de 
Mallorca.


