CONVOCATÒRIA

L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida
presenta una nova convocatòria de premis que animin
la investigació, la creativitat i la divulgació sobre el
Turó de la Seu Vella de Lleida.
La convocatòria és triple:

Recerca històrica, premi de 500 €
Fotografia, un primer premi
de 300 € i un segon de 150 €

Poesia, un primer premi

de 300 € i un segon de 150 €

Disseny i fotografia:
Josep Ignasi Rodríguez Duque

BASES
1. Els treballs han de tractar sobre qualsevol aspecte
del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella.
2. Tots els treballs presentats als diferents premis
seran completament inèdits.
3. Els treballs es presentaran sota un lema o
pseudònim. S’adjuntarà un sobre tancat on constarà
aquest lema i dins haurà de figurar el nom, NIF,
adreça, telèfon i correu electrònic dels autors.
4. Els treballs es podran lliurar fins el dia 8 d’octubre
de 2020 a l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida,
apartat de correus 524, 25080 LLEIDA o portar-los
directament a la seu de l’entitat en horari d’oficina.
5. La llengua utilitzada en els treballs serà
preferentment el català, si bé també es podran
elaborar en castellà o aranès.
6. Els treballs escrits tindran l’extensió que l’autor
consideri adequada i podran complementar-se amb la
part gràfica necessària. El de recerca històrica s’haurà
d’adaptar a les normes de publicació de Seu Vella.
Anuari d’Història i Cultura de l’Associació Amics
de la Seu Vella de Lleida i s’acompanyarà de dos
resums de trenta línies: un en castellà o català (que
no coincideixi amb la llengua emprada en la redacció
del treball) i un altre en anglès.
7. Els treballs que optin als premis escrits es
presentaran en suport informàtic i una còpia en paper,
mentre que els que optin al premi de fotografia es
presentaran en suport informàtic (format .jpg a alta
definició) i una còpia en paper fotogràfic (DIN A4).
8. Cada autor no podrà presentar més de tres obres a
cada premi.
9. El Jurat podrà declarar deserts els premis o afegir
un accésit o menció, així com resoldre qualsevol
imprevist no contemplat en aquestes bases.
10. El lliurament del premi es farà durant l’acte
Guardons 2020 que se celebrarà, previsiblement, el
proper 24 d’octubre en la mateixa Seu Vella.

11. Els treballs inèdits premiats restaran propietat de
l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, la qual
es reserva el dret de la seva primera publicació. Si
els autors premiats volen publicar els seus treballs en
un altre lloc, hauran de demanar-ho a l’Associació,
la qual en el cas d’acceptar-ho exigirà que figuri
clarament visible que el treball va obtenir el premi
corresponent dels Premis Seu Vella. Convocatòria
2020. Associació Amics de la Seu Vella de Lleida.
12. Tots els Jurats estaran formats per cinc
membres relacionats amb el tema concret del
premi. El guanyador o guanyadors de l’any anterior
seran convidats a formar-hi part, per la qual cosa
estaran exclosos de poder participar en la present
convocatòria en la disciplina guanyadora. Com a
mínim hi haurà un que serà membre de la Junta
Directiva de l’Associació Amics de la Seu Vella. La
secretària d’aquesta entitat actuarà com a secretària
de cada Jurat amb veu però sense vot.
13. Els treballs premiats, i aquells que consideri
el Jurat, es podran reproduir en Seu Vella. Anuari
d’Història i Cultura de l’Associació Amics de la
Seu Vella de Lleida o en alguna altra publicació de
l’Associació.
14. Els treballs no premiats es podran recollir durant
tot el mes de novembre de 2020 en el local social de
l’Associació.
15. Tots els premis estan subjectes a allò que
estableixi la legislació fiscal vigent.
16. La participació és lliure, les persones menors
de edat ho hauran de fer amb la corresponent
autorització de pares o tutors que hauran
d’acompanyar al sobre tancat.
17. Els membres de la Junta Directiva de l’Associació
Amics de la Seu Vella de Lleida no podrán concusar.
18. La participació en aquesta convocatòria
pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i del
veredicte del Jurat
Amics de la Seu Vella de Lleida
Carrer Vila Antònia, 3, 2n, 1a.
25007. LLEIDA
Telèfon: 973 23 36 21
secretaria@amicsseuvellalleida.org

