Concurso Literário ALFARROBA 2014/2015 – Papá, só mais uma...
1/2
Regulamento
Com o intuito de incentivar a palavra, dando ênfase à publicação de valores incentivando a criatividade,
a ALFARROBA promove o V Concurso Literário – PAPÁ, SÓ MAIS UMA...
1.
Podem concorrer quaisquer pessoas, desde que os textos inscritos sejam em língua portuguesa e inéditos,
sob o género CONTO PARA A INFÂNCIA.
2.
Os textos não serão de tema livre, deverão respeitar o seguinte conceito ou parte dele: conto para a infância.
3.
As inscrições encerram a 31 de janeiro de 2015 (data envio). Os textos enviados após esta data não serão
considerados para efeito do concurso e, tal como todos os outros, só serão devolvidos se forem acompanhados
por envelope correio verde, endereçado ao próprio autor.
4.
O limite para cada texto é de 400 palavras.
5.
As inscrições podem ser formalizadas por correio ou por e-mail.
correio
Alfarroba
«Concurso Literário “Papá, só mais uma...”»
Avenida 5 de Outubro, 74
2890 - 011 ALCOCHETE
e-mail
assunto: «Concurso Literário “Papá, só mais uma...”»
geral@alfarroba.com.pt
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6.
Os contos devem apenas ser remetidos por uma via, tendo de ser acompanhados pelos seguintes dados:
– pseudónimo ou nome completo;
– data de nascimento;
– profissão;
– local de residência;
– telefone;
– e-mail.
7.
Cada participante pode realizar quantas inscrições desejar.
8.
Poderão concorrer todos os autores, portugueses e estrangeiros, residentes no Continente e Regiões
Autónomas do Arquipélago da Madeira e dos Açores.
9.
O resultado, do qual não haverá direito a recurso, será tornado público até 31 de março de 2015, através do
blogue da editora, site, Facebook e contacto pessoal com os 5 premiados.
10.
A editora reserva-se o direito à não atribuição do prémio por falta de qualidade em todos os critérios pré-estabelecidos.
11.
A equipa de apreciação será composta por 3 nomes convidados pela direção da editora.
12.
Os 5 vencedores verão o seu texto publicado em livro pela Alfarroba, a quem pertence os respetivos direitos
de autor da 1.ª edição, que terá uma tiragem não superior a 1000 exemplares.
13.
A cada autor dos textos premiados serão entregues 5 exemplares da edição promovida pela Alfarroba.
14.
Os casos omissos e as dúvidas de interpretação do regulamento serão resolvidas pela direção da Alfarroba.
15.
Uma vez enviados e/ou entregues os textos, depreende-se que os participantes conhecem e aceitam as
cláusulas de participação.
A direção da Alfarroba
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