Bases

XXVIII
Premi edebé
de Literatura Infantil i Juvenil

Convidem a tots els escriptors i escriptores a participar en el
XXVIII Premi edebé de Literatura Infantil i Juvenil, un esdeveniment anual que reuneix
les obres de més qualitat literària per a infants i joves.
Contes fantàstics, narracions enginyoses, històries excitants o relats apassionants
que facin somiar els lectors més joves.
Participa-hi amb la teva obra.
Tots portem un premi a dins.
S’estableixen dues modalitats de premi: modalitat infantil, per a obres
de narrativa adreçades a lectors de 7 a 12 anys, dotada amb
25.000 euros, i modalitat juvenil, per a obres adreçades a lectors de
més de 12 anys, dotada amb 30.000 euros. El fet de participar en
una modalitat exclou la possibilitat de fer-ho en l’altra.
La concessió del Premi edebé en les seves dues modalitats
comporta que l’autor cedeixi en exclusiva a edebé tots els drets
d’explotació sobre l’obra, per tota la vigència de la propietat
intel·lectual, en qualsevol llengua, format, canal de distribució, sigui
directament o mitjançant tercers, per tot el món; cessió que l’autor
s’obliga a formalitzar mitjançant la signatura del contracte d’edició
estàndard que en aquest moment tingui en vigor l’editorial. La dotació
del Premi edebé es computarà com a bestreta a compte dels drets
d’autor obtinguts mitjançant aquestes explotacions.
L’editorial edebé tindrà una opció preferent per a l’adquisició dels
drets, en totes les llengües de l’Estat espanyol, de les obres que el
jurat consideri d’interès publicar i que no hagin obtingut el Premi en
cap de les dues modalitats.
Les obres han de ser originals totalment inèdits, de tema lliure i escrits
en qualsevol de les llengües de l’Estat. El gènere literari ha de ser
novel·la. Se n’han de remetre dues còpies enquadernades i una
còpia en suport informàtic a aquesta adreça: Premi edebé de
Literatura Infantil i Juvenil. Editorial edebé, Passeig de Sant Joan
Bosco, 62, 08017 Barcelona. S’ha d’especificar clarament a quina
modalitat del Premi edebé s’opta.
L’extensió de les obres ha de ser d’un mínim de 20 pàgines i d’un
màxim de 80 per a la modalitat infantil, i de 80 a 200 per a la juvenil.
Els treballs s’han de presentar mecanografiats a doble espai i escrits
per una sola cara en fulls de paper de mida DIN A4.
Els originals s’han d’enviar sota plica. Les pliques han de contenir el
nom, l’adreça, el correu electrònic i el telèfon de l’autor, així com la
seva declaració d’acceptació de les Bases. El jurat procedirà a
l’obertura de pliques una vegada decidit el Premi edebé en totes
dues modalitats.
Cada concursant pot enviar tants originals de la seva pròpia autoria com
vulgui per a una sola modalitat. El fet de participar implica el
compromís de no optar a altres premis amb les obres presentades a

concurs, així com l’absència de compromisos editorials previs o
simultanis per a aquestes obres.
El termini d’admissió d’originals acabarà el 15 de setembre de 2019.
No es poden presentar al concurs el personal del grup edebé ni els
guanyadors de l’edició anterior.
El jurat serà nomenat per edebé i estarà format per especialistes
en literatura i educació. La seva composició es donarà a conèixer en
el moment de publicar la decisió del Premi edebé. El jurat emetrà
un veredicte inapel·lable. El veredicte del jurat serà donat a conèixer
al final de gener del 2020, en el transcurs d’un acte que es
convocarà per a aquesta finalitat.
Els originals no premiats seran destruïts en els quatre mesos
següents a l’adjudicació del Premi. L’editorial no respon, en cap cas,
de l’extraviament o pèrdua d’algun original.
La participació en el Premi edebé de Literatura Infantil i Juvenil implica
la plena conformitat i acceptació d’aquestes bases.
De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades
(UE) i la Llei 2016/679 informem que les vostres dades personals
han estat incorporades a una base de dades propietat d'Edicions
Don Bosco per tal de gestionar la vostra participació en el Premi,
consentint que es procedeixi al seu tractament. Les vostres dades
seran guardades fins que s’atorgui el Premi, amb l'excepció del
finalista o guanyador, cas en què les dades seran tractades d'acord
amb les regles del contracte d'edició corresponent. Consentiu que
les vostres dades puguin ser transferides a entitats o empreses
promotores, patrocinadores o responsables de la gestió i lliurament
del Premi, així com a les autoritats, organismes o qualsevol altra
entitat de caràcter públic o privat, nacional, regional o local, en
compliment d'una obligació legal, de qualsevol abast normatiu.
Consentiu que, en cas de resultar finalista o guanyador, les vostres
dades puguin ser publicades als mitjans de comunicació. Consentiu
que les vostres dades puguin ser processades per a informar i
publicitar els nostres serveis, per qualsevol mitjà, inclòs el correu
electrònic, llevat que ens indiqueu el contrari. Podeu exercir els
vostres drets d'accés, rectificació, portabilitat, eliminació, limitació i
oposició a Passeig de Sant Joan Bosco, 62 08017 (Barcelona)
correu electrònic: arco@edebe.net. Podeu exercir el dret de queixa
davant l'autoritat de control competent.
www.edebe.com

