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LA$OCIACÓ DE SANT JORDI, DINTRE LES SEUES

COMEDIA

lu Els temes de les obres estaran obligatòriament al voltant de la Festa de Moros i Cristians
d'Alcoi, les seues tradicions i els seus costums.

2u El sainet o comèdia tindrà una durada mínima d' I hora i màxima de 2 hores. L'obra tindrà un
màxim de dos entreactes.

3u Les obres presentades al certamen seran inèdites i hauran d'estar escrites correctament en
valencià. La Junta Directiva habilitarà els mitjans necessaris per a fer complir aquesta baseo

sempre preservant l'anonimatdels autors de les obres presentades.

Si es demostrara que una obra presentada ha estat representada serà desqualificada pel
comissari del concurs.

4u Les obres no hauran d'estar signades ni presentar cap signe que identifique I'autor. Només
portaran en coberta el lema.

En un sobre tancat €s posarà, degudament complimentat, el model núm. 2 creat per aquest
concurs. El document ès pot aconseguir a la Secretaria de I'Associació de Sant Jordi, Casal de
Sant Jordi, carrer de Sant Miquel, 62, o a la pàgina web www.asiordi.org a l'apartat
Concursos y ExpoSíciones.

5u Els originals es remetran preferentment cn suport digital, en format rilord per g Windows, o
bé escrits a màquina, en folis a doble espai, a: SECRETARIAASSOCIACIO DE SANT
JORDI - CASAL DE SANT JORDI, C/ Sant Miquel, núm. 62 - 03 80 1 ALCOI.

e Eljurat qualificador atorgarà un primer premi, dotat amb 1.800 euros. Es podrà atorgar, a
judici del jurat, un accèssit dotat amb 600 €. Aquest accèssit es podrà atorgar encara que es

declarara desert el primer premi. L'obra o obres premiades, segons el cas, es representaran en
un dels festivals de teatre que organitza I'Associació de Sant Jordi.

7a Els autors de les obres premiades, tant de la corresponent al primer premi, com a la de
I'accèssit, cedeixen en èxclusiva a I'Associació de Sant Jordi, els drets inherents a la
cxplotació, reproducció, distribució, representació i cxecució de les obres per un termini de
20ìnys. La ceisió es formalitzarà per escrit simultàniament al lliurament dels premis.

L'import dels premis, referits a la base 6u, equivalen a la remuneració a tant alçat, a favor de
cadascun dels autors, en contraprestació als drets de diwlgació, publicació, representació i
explotació cedits.
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l4u Els participants, pel fet de ser-ho, s'obliguen a acceptar aquestes bases i les disposicions que
poguera adoptar el Jurat al voltant de lo no exposat en aquestes.

La Junta Directiva

L'Associació de Sant Jordi designarà els membres del Jurat. Per tal de preservar la imparcialitat
dels seus components, aquests no podran presentar cap obra al present concurs, i deuran
declarar prèviãment a la deliberaðió el tõtal desconeixement de l'autoria de les obres
presentadès. Cas contrari es declararà exclosa del concurs l'obra o les obres implicades. El Jurat

þodrà declarar deserts els premis, si ho creu oportú. Totes les decisions del Jurat seran
inapel'lables.

Si després de la deliberació del jurat es demostrara que alguna de les obres premiades ha estat
represèntada, abans o després del concurs, I'autor perdrà el premi i deurà reintegrar-lo a

I'Associació de Sant Jordi.

En cas que el Jurat desert el primer premi del concurs, la meitat del premi s'acumularà per al
primerp-remi de I'edició següent. Només es podrà acumular durant un any.

El termini d'admissió de les obres finalitzaràel 12 de juliol del 2019, considerant-se la data del
mata-segells, en el seu cas.

El resultat del concurs es faràpúblic durant el pròxim mes d'octubre.

Qualsevol imprevist que poguera sorgir amb anterioritat a la data de deliberació del Jurat serà
rèsolt pel Comissari dèl Cõncurs, càrrec que recau en el Secretari de l'.A,ssociació de Sant Jordi.

Amb la presentació al concurs, els participants donen el seu consentiment al tractament d'eixes
dades. Estos es conservaran de forma indefinida en I'entitat amb caràcter confidencial, podent
remetre's a la premsa el llistat dels noms dels candidats a fi de publicitar el concurs. Conforme
contempla e1-REGLAMENTO (UE) 20161679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO del 27 deabnlde20l6, I'Associació de SantJordi, amb CIF G03090339, informade
I'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals. Es podran exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel'lació; limitació i oposició ales dades de caràcterpersonal, comunicant-ho al
responsable del f,rtxer: Associació de Sant Jordi, al carrer Sant Miquel, 60-62 d'Alcoi. La
política deprivacitat de I'entitat es trobapublicitada enwww.asjordi.org.


