5.- PREMIOS: Para cada unha das dúas categorías de idade
establécense os seguintes recoñecementos:
a. Primeiro premio: consistente nunha medalla, un
diploma e un lote de libros.
b. Segundo premio: consistente nunha medalla, un
diploma e un lote de libros.
O premio fallarase o xoves, 17 de maio de 2018, día das Letras
Galegas, nun acto que terá lugar, na Praza Maior de Xinzo de Limia,
ás 12:00 h.

6.- PUBLICIDADE DOS TRABALLOS E DEREITOS: Coa entrega dos
traballos cédese o dereito a darlles publicidade e de seren
amosados nas páxinas web da Fundación Carlos Casares e do
Concello de Xinzo de Limia, así como nos espazos físicos desas
entidades se se dá o caso.
O autor ou autora da obra é o único responsable do que nela se
inclúa. Os organizadores declinan toda a responsabilidade legal
sobre o seu contido.
A participación neste concurso supón a plena aceptación destas
bases. Ante calquera dúbida, prevalecerá a opinión do xurado.
Salvo petición por escrito, non se devolverán os traballos
presentados, que quedarán recollidos no arquivo da Fundación
Carlos Casares. O Concello de Xinzo e a Fundación Carlos Casares
reservan o dereito, nun futuro, da publicación das obras
gañadoras nas distintas edicións, previa petición formal aos
gañadores.

CONCURSO “UNHA CUBERTA
PARA Mª VICTORIA MORENO”
Deseña a cuberta dunha obra de María Victoria Moreno e
gaña un premio

CONVOCATORIA _______>
Neste ano 2018 dedícaselle o Día das Letras Galegas á escritora
María Victoria Moreno. Ela, que era natural de Valencia de Alcántara
(Cáceres) chegou a Galicia en 1963, ao rematar a carreira de Filoloxía
románica e pronto asumiu a nosa lingua e a nosa cultura, chegando a
escribir unha serie de obras infantís e xuvenís de grande éxito non só
entre os miúdos. Anagnórise, por exemplo, foi moi popular entre os
adolescentes, e Leonardo e os fontaneiros e Eu conto, ti cantas, entre o
público infantil. Foi codirectora da colección Árbore, da editorial
Galaxia, que dirixía Carlos Casares.

Para celebrar o feliz evento, o Concello de Xinzo de Limia e a
Fundación Carlos Casares convocan este concurso unindo as artes
plásticas e a literatura, co fin de deseñar unha cuberta para algunha das
obras da escritora homenaxeada en 2018.

BASES_______>
1.- DESTINATARIOS E CATEGORÍAS: Alumnado dos centros
escolares da comarca da Limia en dúas categorías de idade:
c. PRIMARIA: Participantes de 6 a 11 anos de idade.
d. SECUNDARIA: Participantes de 12 a 15 anos de idade.

2.- FINALIDADE E FORMATO: A finalidade do concurso é deseñar
a cuberta dun libro infantil ou xuvenil de María Victoria Moreno
dende a mirada dos participantes.

O formato da cuberta será en DIN A4 /folio, en papel ou
cartolina, con calquera técnica artística que conforme a
ilustración (pintura, collage, debuxo…). As obras serán
orixinais, en lingua galega e non premiadas anteriormente
noutros concursos. A cuberta conterá, ademais da ilustración,
o título da obra e o nome da autora homenaxeada, como se
fose a cuberta dun libro.
3.- MODO DE ENVÍO E PRAZO DE RECEPCIÓN: A convocatoria
estará aberta do 9 de abril ao 8 de maio de 2018.

As obras deberán remitirse á Casa da Cultura de Xinzo de
Limia, nun sobre grande no que figure por fóra o título da
obra e o nome do concurso. No interior, ademais da obra, un
sobre pechado, no que figurarán os seguintes datos
identificativos:
e. Nome completo e idade da persoa participante
f. Título da obra
g. Enderezo e teléfono de contacto do pai, nai ou titor da
persoa participante.
Ou ben, se se prefire, pode escanearse e remitirse a obra ao
seguinte email: fundacioncarloscasares@gmail.com. Xunto
coa obra deberán achegarse os datos identificativos que se
solicitan para a entrega física.
4.- XURADO E CRITERIOS DE VALORACIÓN: O xurado estará
composto por:
h. O alcalde de Xinzo de Limia ou persoa en quen
delegue.
i. O presidente da Fundación Carlos Casares ou persoa
en que delegue.
j. O pintor Antón Pulido.
k. Dúas profesoras de debuxo de centros escolares da
Limia
Premiarase a creatividade, a orixinalidade, o equilibrio e
composición dos traballos e os recursos técnicos empregados.
O premio non poderá ser declarado deserto.

