Bases del concurs de Poesia:

Inscripció: La inscripció s’haurà de formalitzar abans del dia 10 d’octubre del 2019 omplint el
formulari corresponent que podreu trobar en aquesta mateixa pàgina web: www.acdic.cat;
que serà accessible des de diversos enllaços a planes webs d’entitats col·laboradores.
Objecte: La creació de frases poètiques amb un màxim de 50 caràcters (espais inclosos);
inspirades en aspectes filosòfics relacionats amb la física quàntica.
Condicions:


En aquest concurs hi poden participar joves d’edats compreses entre 14 i 17 anys.



Les frases poètiques han de ser fetes pels participants.



Cada participant pot presentar un màxim de 2 frases poètiques. Si es detecta un plagi
s’exclourà a l’autor/a del concurs.



Cada frase poètica haurà d’inspirar-se en qualsevol dels aspectes filosòfics relacionats
amb la física quàntica, en particular:

o

Indeterminisme

o

Concepte de consciència

o

Influència de l’observador en el sistema observat

o

Concepte de realitat

La data límit de recepció de les frases poètiques serà el 10 d’octubre del 2019 a les 24h.



L’incompliment de les indicacions especificades a les bases comportarà la
desqualificació.



Es jurat estarà compost per 1 membre de cadascuna de les entitats col·laboradores, 1
membre de la organitzadora i presidit per un reconegut poeta/essa.



El veredicte del jurat es publicarà el dia 16 de setembre al web www.acdic.cat i també
a les planes en xarxes socials de les entitats col·laboradores.



El lliurament de premis es farà el dimarts dia 18 d’octubre de 2019 (cal confirmar la
data al web del concurs)

Hora: 19:00 hores.
Lloc: Biblioteca Fages de Climent de Figueres.

Premis:
La frase poètica guanyadora es plasmarà en una paret de la ciutat de Figueres; la segona a una
de l’Escala i les altres 3 finalistes es plasmaran a passos zebra de la ciutat de Figueres.
El guanyador obtindrà a més el premi d’una Tablet i els finalistes entrades gratuïtes per
festivals de música, etc.


Tot el material generat pel concurs es podrà trobar a la web de l’Associació Catalana
per a la Divulgació Científica: www.acdic.cat; i amb enllaços a les webs i xarxes socials
de les entitats col·laboradores. La utilització didàctica, no comercial, d’aquest material
és lliure sempre que s’indiqui el títol i l’autor



L’acte de lliurament de premis serà públic i es mostraran les frases poètiques
premiades.

Consultes
Per a qualsevol consulta envieu un correu electrònic a info@acdic.cat o consulteu la web
www.acdic.cat

