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BASES DEL CERTAMEN DE RELATS SOBRE DIVERSITAT FAMILIAR 2021

1. Persones participants

Aquest concurs es dirigeix a quantes persones desitgen participar, amb independència de la

seua edat o nacionalitat, sempre que residisquen a l'Estat espanyol.

2. Obres

El tema del relat girarà al voltant de la diversitat familiar.

Les obres hauran de ser originals i inèdites i presentar-se en format digital, escrites en castellà

o valencià. Se signaran amb un pseudònim i no es proporcionaran dades personals fins que

haja sigut feta la selecció del relat guanyador.

L'extensió de les obres serà com a màxim de dues pàgines, amb marges de 2,5 cm, i interlineat

a espai i mig. El tipus de lletra serà Arial, grandària 12 punts.

Les obres s'enviaran en format electrònic i en pdf, mitjançant correu electrònic a la següent

adreça: social6@lambdavalencia.org

3. Avaluació / puntuació

Es tindran en compte els següents aspectes en l’avaluació de l'obra:

● Aspectes formals (tipografia, interlineat, ortografia, estructura del text, etc): 1 punt

● Ús de llenguatge inclusiu: 2 punts

● Visibilització de realitats quotidianes de les famílies diverses: 2 punts

● Originalitat i creativitat de l'obra: 1 punt

● Interseccionalitat dels personatges (diversitat funcional, migració, ser part del col·lectiu

LGTB+...): 2 punts

● Transmissió de valors: 2 punts.

4. Dates

El termini màxim de presentació de les obres serà el dia 1 de setembre. Qualsevol relat rebut

amb posterioritat a aquesta data no serà tingut en compte.

El 15 d'octubre es publicarà la resolució del jurat i l'obra guanyadora. Totes dues informacions

es faran públiques en la pàgina web de Lambda (lambdavalencia.org), així com en les xarxes

socials de l'entitat. El relat estarà penjat en la pàgina web durant els mesos d'octubre i

novembre.
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5. Jurat

El jurat estarà format per 4 persones pertanyents a l'entitat, en concret:

● La persona tècnica encarregada del programa de famílies diverses de Lambda

● La persona responsable de comunicació de Lambda

● Una persona membre de la comissió executiva de l'entitat

● Una persona membre de la comissió directiva de l'entitat

Aquestes persones seran els qui puntuen les obres segons els criteris de puntuació detallats en

l'apartat d’avaluació/puntuació d'aquestes bases (3).

6. Premi

El premi al relat, conte, rondalla, etc. de la persona guanyadora serà un lot de llibres i contes

sobre diversitat familiar.

Per a l'enviament del premi, Lambda es posarà en contacte amb la persona seleccionada

mitjançant el correu electrònic utilitzat per a participar, amb intenció d'obtindre les dades

personals necessàries per al tràmit.

7. Cesió de drets de les obres

Les persones participants responen davant LAMBDA de l'autoria i originalitat de l'obra, i

assumeixen la responsabilitat de qualsevol reclamació que, en aquest sentit, pogueren efectuar

terceres persones.

Les persones participants cediran a LAMBDA els drets de reproducció i difusió, comunicació

pública i qualssevol altres drets necessaris per a la difusió total o parcial del mateix en suport

digital, per a tothom i durant els mesos d'octubre i novembre de 2021.

8. Protecció de dades

Per a poder recollir dades personals per a aquesta activitat o projecte, necessitem que totes les

persones que vulguen participar en el certamen lligen atentament la nostra política de

protecció de dades. Pots llegir-la fent clic en aquest enllaç: https://bit.ly/3wTvStV

Aquelles persones que vulguen participar en el certamen hauran d'haver llegit prèviament i

acceptat la llei de protecció de dades de Lambda, deixant constància d'això en completar

aquest formulari: https://forms.gle/TpcyYNwpRwW7zB2m8

9. Consentiment

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de les seues bases.

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar
C. República Argentina, 22 · 46021 València · 96 334 21 91 · info@lambdavalencia.org

https://bit.ly/3wTvStV
https://forms.gle/TpcyYNwpRwW7zB2m8
mailto:info@lambdavalencia.org

