HORARI
Matins: de dimarts a dissabte,
de 10.30 a 14 h
Tardes: de dilluns a dissabte,
de 16.30 a 21 h
Sala Infantil
Matins: dissabte, de 10.30 a 14 h
Tardes: de dilluns a dissabte,
de 16.30 a 20.30 h

Passeig de Pere III, 29
08242 Manresa
Tel. 93 875 36 36
E-mail: b.manresa.c@diba.cat
www.ajmanresa.cat
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Amb la col.laboració de :

BASES
CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE
Els treballs s’han de presentar a :
1.

Tema : lliure

2. Categoria :
Adults : a partir de 16 anys
3. Format :
Cartolina blanca mida 6 x 18 cm, il.lustrats a una sola cara i
realitzats amb qualsevol tècnica que permeti la seva
reproducció impresa.
La biblioteca es reserva el dret d’incloure a la contraportada
del punt de llibre informació relativa a la biblioteca (horari,
serveis...), el nom de l’autor, així com els logotips de les
diferents administracions que la gestionen.
4. Premi :
Es concedirà un únic premi que consistirà en un lot cultural
(entrades pel Teatre Kursaal, un lot de llibres, cd’s i dvd’s) i la
impressió de 2000 exemplars del punt guanyador que es
distribuirà entre els usuaris de la Biblioteca.
5. Presentació :
La data límit de presentació del punt de llibre serà el dia 17 de
maig de 2014 fins a les 21 h.
Només es pot presentar un treball per persona i ha de ser una
obra inèdita.
El punt de llibre es presentarà dins un sobre on hi constarà el
pseudònim del concursant. A dins d’aquest sobre, a més del
punt de llibre, s’inclourà un sobre més petit i tancat ( a la
part exterior també hi constarà el pseudònim ) a dins del
qual hi hauran les dades personals del participant : nom,
cognoms, edat, adreça i telèfon.

Biblioteca del Casino
Pg. Pere III ,29
08242 Manresa
El punt de llibre guanyador restarà en propietat de la
biblioteca, la qual es reserva el dret de reproducció i
explotació. La resta de punts seran retornats als seus autors.
6. Jurat :
Estarà format per les següents persones :
- Representant de la Biblioteca
- Representant de l’Ajuntament de Manresa
- Representant de l’Escola d’Art
- Guanyador/a de l’edició anterior
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.
7. Veredicte :
El nom del guanyador/a es donarà a conèixer el dia 24 de
Maig de 2014 a la Biblioteca del Casino. En cas que es plantegi
algun dubte, serà resolt pel Jurat i la seva decisió serà
inapellable.
8. El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació
de les presents bases.

Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb la
Biblioteca del Casino de Manresa

