la orqu dea de darwin
Cuentos para la educación ambiental

I Premi de Poesía per a l’Educació Ambiental
«La Orquídea de Darwin»
Bases 2018-19
L’editorial Natura y Cultura Servicios Ambientales SL, dins del projecte «La Orquídea de
Darwin» convoca el I Premi de Poesia per a l’Educació Ambiental i la Sostenibilitat.

1. Participants i objectiu
Podran optar al premi totes les escriptores
i escriptors, qualsevol que siga la seua
nacionalitat, que presenten un poema
original i inèdit en valencià.
Els poemes presentats hauran de tractar
temàtiques relacionades amb l’educació
ambiental, la sostenibilitat o ficar en valor
el nostre patrimoni natural o cultural.

2. Premis
El guanyador/a rebrà un exemplar, de la
1a edició de 1960, de La pell de brau de
Salvador Espriu, editat per Edicions Salve,
dins de la col·lecció: Els llibres de la lletra
d’Or. Una edició limitada a 350 ejemplars.
Tan el guanyador/a com els finalistes
rebran, en concepte de premi, 10 exemplars de la publicació.

3. Format i termini de presentació dels poemes
Els poemes tindran una extensió màxima
de 25 versos. La mida de la lletra serà de
12 punts, amb tipografia Arial i l’interlineat
de doble espai, obligatòriament.

Es podran presentar originals des del dia
25 de setembre fins a les 14:00 h del dia
15 de novembre de 2018.

4. Presentació i condicions
Les obres es presentaran en format digital,
gravades en un USB o en un CD, en un
arxiu PDF. I també impreses, per triplicat.
La memòria USB o CD amb l’arxiu de
l’obra i els exemplars impresos es presentaran perfectament identificats, amb el
títol de l’obra i un pseudònim, i aniran
acompanyats d’una plica tancada amb les
dades i els documents següents:

4.1. Dades de l’autora o l’autor: nom i cog-

noms, DNI, adreça, correu electrònic i el
telèfon de contacte. Si l’escriptor o
l’escriptora que opta al premi fora menor
d’edat, en la plica s’inclourà autorització
escrita, datada i signada per a presentarse al premi del pare, mare o tutor, amb les
dades del mateix i còpia del DNI o document identificatiu oficial de qui autoritza.

4.2. Una declaració signada per l’autor en

què certifique que no ha compromès amb
anterioritat els drets de publicació del
poema presentat, i que no es troba
sotmés a cap altre concurs pendent de
resolució.

A l’exterior de la plica ha de figurar el títol
del poema i el pseudònim emprat per
l’autor/a.
En cas que faltara algun d’aquests requisits, l’obra no serà premiada.
Es podran presentar tants poemes com es
crega convenient, per bé que la presentació es farà de manera individualitzada per
a cadascuna.
Qualsevol obra presentada al premi en el
termini indicat porta implícit el compromís
de l’autor/a de no retirar-la abans que es
faça pública la decisió el jurat. Així mateix,
el fet de presentar un obra significa
l’acceptació per part de l’autor/a de totes
les condicions del premi.
L’autora o autor signarà el preceptiu contracte d’edició i cedirà en exclusiva a
Natura y Cultura Servicios Ambientales,
S.L., sobre l’obra guanyadora, tots els
drets de propietat intel·lectual per a la
seua explotació, edició, publicació i
comercialització amb la més ampla llibertat per part de Natura i Cultura, en castellà
i valencià i en tots els formats, suports,
modalitats d’utilització o mitjans de difusió existents, analògics o digitals.
A més, l’empresa es reserva el dret de fer
les adaptacions pedagògiques necessàries de l’obra per a la seua utilització en
els projectes educatius que desenvolupa
habitualment, tant per a xiquets i xiquetes
como per a adults.
Finalitzat el termini de presentació dels
poemes, es publicarà un llistat provisional
dels títols rebuts a la web de «La Orquídea
de Darwin».

Els autors tindran un termini de 15 dies
per presentar les al·legacions pertinents.
Una vegada resoltes aquestes, es publicarà el llistat definitiu a la web esmentada.
El jurat estarà format per especialistes en
poesia i especialistes en educació ambiental i serà designat per Natura i Cultura.
El premi podrà declarar-se desert a parer
dels membres del jurat, si les obres no
reuneixen el mínim de qualitat necessària.
A més del poema premiat, es seleccionaran 19 poemes més d’entre tots els presentats per a publicar un recull il·lustrat
amb tots els poemes seleccionats.
El veredicte del jurat, que serà
inapel·lable, es farà públic el 15 de desembre, i la presentació pública de la recopilació de poemes ja editada, i el lliurament
de premis es farà el 22 de març de 2019.
Natura y Cultura publicarà la selecció dels
poemes presentats i els autors rebran, en
concepte de premi, 10 exemplars de la
publicació.
Tota
la
documentació
demanada
s'entregarà al Centre Ambiental El Vedat,
Vedat Zona 1, nº 15 a Torrent (València).
Els originals no premiats que no vagen a
ser publicats i les seues còpies i suports
seran destruïts, sense que càpia reclamació alguna en aquest sentit ni obligació
alguna de devolució per part de Natura y
Cultura Servicios Ambientales, SL.
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