
 

BASES CONCURSO DE POESÍA 

 Os textos presentados deberán estar escritos en lingua galega. 

 Poden presentar escritos persoas de calquera nacionalidade, agás aquelas que xa 

foran premiadas nas cinco anteriores convocatorias. 

 Cada persoa pode presentar máis dun texto a concurso, sempre e cando cumpra 

os requisitos aquí descritos. 

 Os orixinais presentados deberán ser textos orixinais e inéditos, cun mínimo de 30 

versos e un máximo de 200 versos. 

 Os textos presentaranse mecanografados  en folios tamaño DIN A 4 a dobre cara. 

Entregaranse 6 copias da obra co formulario de inscrición correctamente cuberto. 

 Outorgarase un único premio de 3 000€ e a publicación do texto gañador. 

 A Obra presentarase ou ben a través de correo certificado ou ben a través da 

páxina web do concurso. No caso de elixir a opción de correo certificado o sobre 

debe conter as copias arriba mencionadas e un sobre a parte o formulario de 

inscrición e máis un documento de identificación (DNI, Pasaporte, Tarxeta de 

residencia ou similar). 

 O Prazo improrrogable de presentación dos textos será o …… seguindo as 

indicacións xa explicadas. 

 O xurado do concurso será nomeado por……… e estará integrado por 

personalidades da literatura galega e a persoa gañadora do ano anterior (vixente a 

partir deste ano) amais do Irmán Maior da Irmandade de Florencio Delgado 

Gurriarán, neste ano ……… 

 A Asociación ……. Considera o premio un adianto polos  dereitos de autoría e 

resérvase o dereito de publicación da primeira edición en papel do texto 

seleccionado, cunha tirada duns 1000 exemplares dos cales o/a  gañador/a 

recibirá 50 exemplares. 

 Transcorridos dous anos ou ao finalizar a tirada inicial de publicación o autor 

queda libre para contratar futuras  edicións. 

 Os traballos non premiados serán gardados no arquivo para posibles traballos de 

análise e investigación, máis nunca para a súa publicación sen permiso previo e 

actualizado dos/as propietarios/as. 



 No caso de ser premiado, o gañador comprométese a declarar baixo a súa 

responsabilidade o carácter inédito e non premiado da súa obra; o seu total 

sometemento ás bases do concurso. 

 O/a gañador/a acepta pórse a disposición da organización do concurso para a 

promoción e difusión do premio e da obra inédita. 

 A persoa gañadora autoriza o tratamento de dados persoais e a súa inclusión nun 

ficheiro xestionado polo XXXXXX cunha finalidade estatística. A persoa poderá 

exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 

oposición recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999 mediante correo electrónico 

aXXXX ou mediante correo ordinario a XXXXXX. 

 O xurado resérvase o dereito a declarar nulo o concurso no caso de que os textos 

presentados non reúnan méritos suficientes ou que os textos non cumpran as 

normas establecidas. 

 


