
Premi Gondolin de micro-relat en 280 caràcters 
 
 

BASES I CONDICIONS 

 

1. El premi “Gondolin de micro-relat en 280 caràcters” està organitzat per l’Smial de Lórien de                

la Societat Tolkien Espanyola a través del compte @SmialLorien. 

2. Pot participar qualsevol persona major d'edat, sense importar el lloc de residència o origen. 

3. L'usuari ha de ser titular d'un compte a Twitter. Ha de ser seguidor de @SmialLorien. 

4. Les persones que resultin guanyadores d'algun dels premis hauran d'acreditar la seva             

identitat i pertinença del compte des del qual va sortir el tweet guardonat. 

5. El termini de participació s'obrirà el 3 de març de 2019 a les 00:00 (GMT +1) i acabarà el 23                     

de març del 2019 a les 24:00 (GMT+1). El jurat no tindrà en consideració els tweets rebuts amb                  

anterioritat o posterioritat a aquest termini.  

6. Cal que cada tweet referit al concurs inclogui en algun lloc el hashtag #GondolinLorien. 

7. La temàtica del concurs estarà relacionada amb la història de La Caiguda de Gondolin. 

8. Cada tweet ha de ser un micro-relat en si mateix. L’extensió màxima serà de 280 caràcters                 

incloent-hi el hashtag #GondolinLorien. 

9. Cada participant podrà enviar un màxim de 5 micro-relats. En el cas que s’enviïn més només                 

es tindran en consideració els cinc primers rebuts. 

10. Els textos han de ser originals i inèdits i poden estar escrits en català o castellà                 

indistintament. 

11. Els participants eximeixen a l'Smial de Lórien i a la Societat Tolkien Espanyola de qualsevol                

responsabilitat vinculada al plagi o qualsevol altra circumstància derivada de la seva            

participació en el concurs. 

12. El jurat, compost per 3 membres, serà qui decideix els micro-relats guardonats. 

13. Els premis seran els següents: 

● un exemplar del llibre “La Caida de Gondolin” (o, si no, un lot de llibres) cedit per                 

l'Editorial Minotauro, una subscripció reduïda a la Societat Tolkien Espanyola durant           

un any i diploma acreditatiu.( per al guanyador del micro-relat escrit en llengua             

castellana) 

● Un exemplar del Senyor dels Anells (o, si no, un lot de llibres) cedit per l'editorial                

Vicens Vives,una subscripció reduïda a la Societat Tolkien Espanyola durant un any i             

diploma acreditatiu. ( Per al guanyador del micro-relat escrit  en català) 

14. Els guanyadors es donaran a conèixer el dia 25 de març de 2019, durant la lectura de                  

contes organitzada pel Smial de Lórien amb motiu de la celebració del “Dia de Llegir Tolkien”. 

15. Els autors dels micro-relats enviats al concurs cedeixen gratuïtament els seus drets de              

reproducció a la Societat Tolkien Espanyola perquè aquests siguin exposats en qualsevol de les              

pàgines web de la mateixa i divulgats a través del seu blog i comptes de Facebook, Twitter, i                  
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qualsevol altra xarxa social que considerin convenient, sempre que això no impliqui cap             

activitat lucrativa.  

16. La sola participació en el premi “Gondolin de micro-relat en 280 caràcters” implica              

l'acceptació d'aquestes bases. La interpretació d’aquestes bases, o de qualsevol dubte que en             

pugui sorgir, correspon al jurat del premi. 
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