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BASES CONCURS DE 

NARRATIVA INFANTIL 
 
 

1. PARTICIPANTS. 

 Podran concórrer al concurs tots els fallerets i falleretes que estiguen censats en alguna de 

les 6 comissions infantils de la localitat. 

 
2. TEMA. 

 El tema de la redacció ha d’estar relacionat amb la festa de les falles, es valorarà 

l'originalitat i la capacitat creativa. 

 
3. ELS TEXTOS. 

 Cadascun dels articles serà escrit per una persona correctament en valencià. 

 Els articles han de ser inèdits i originals. 

 L’extensió màxima serà de dos planes a una cara i, la mínima d’una plana a una cara. 

 Només podrà presentar-se una obra per autor/a. 

 Els articles s’enviaran al correu de la Junta Local Fallera (fallestavernes@hotmail.com) 

des del 27/12/2021 al 31/12/21 fins les 20:00h. 

 L’article anirà sense signatura i en el concepte del correu, figurarà: 

- Nom i cognoms del participant. 

- Comissió a la que pertany. 

- Data de naixement. 

 

4. PREMIS I CATEGORIES. 

 Es distingiran categories per edats: 

1ª Categoria 6 a 8 anys. 

2ª Categoria 9 a 11 anys. 

3ª Categoria 12 a 14 anys 

 S'estableix un Primer premi per categoria. S’emetrà un certificat acreditatiu per a l’autor del 

text. La FDF JLF es reserva el dret de reproduir els articles premiats. 
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5.- EL JURAT. 

 El jurat estarà compost per 6 membres que designen els presidents de les falles (un de 

cada comissió).El sistema de valorar el jurat serà el mateix que a la postal nadalenca. 

 El resultat del jurat serà inapel•lable i el mateix estarà facultat per a resoldre qualsevol 

incident no previst en les bases. 

 Es llegiran tots els articles conservant l’anonimat de l’autor, el jurat serà l’encarregat, per 

votació secreta, d’elegir l’article guanyador; en cas d’empat es repetirà la votació. En 

persistir l’empat, serà el vot de qualitat del President de la FDF JLF qui designarà el 

guanyador. 

 
7. RESOLUCIÓ. 

 Els premis del jurat es farà públic el dia 07/01/2022. Així mateix posteriorment es farà 

públic als mitjans de comunicació que crega oportú. 

 
8. DRETS. 

 S'entén que els participants autoritzen, a la FDF JLF que es quede amb la propietat dels 

articles. 

 
9. DEVOLUCIONS. 

 S'entén que els participants autoritzen a l'organització del concurs la reproducció de les 

seues redaccions en qualsevol mitjà o suport tècnic i digital, sempre que la finalitat de la 

reproducció siga la publicació del concurs i de l'exposició, citant el nom de l'autor. 

 A més els autors declaren no tenir cap contraprestació pels drets de les seues obres, així 

com qualsevol reclamació pels drets d'imatge. 

 Els articles no premiats seran tornats a les comissions. 

 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases. 

Qualsevol incidència no prevista serà resolta per la FdF JLF. 

 
 


