
 

BASES DEL CONCURS LITERARI BANDERA BLAVA BALÍS 2018 
 

1.  OBJECTE 
 
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, El CN El Balís vol promoure la creació literària sobre el 
medi ambient a la costa.  

 
2. CATEGORIA MARINERS 

De 8 a 10 anys 
 

- El treball presentat a concurs haurà de ser una narració o poedia. 
- Tema medi ambiental 
- Extensió: 60 – 100 paraules 
- Escrit a màquina o ordinador, a doble espai i per una sola cara. Cos del text: 12. 
- El treball s’haurà d’enviar al mail: newsletter@cnelbalis.com.  
- Últim dia d’entrega 23 d’abril a les 23:59h 
- El guanyador serà anunciat el 2 de maig 

 
3. CATEGORIA PIRATES 

D’11 a 14 anys 
 

- El treball presentat a concurs haurà de ser una narració o poesia. 
- Tema medi ambiental 
- Extensió: 120 – 200 paraules 
- Escrit a màquina o ordinador, a doble espai i per una sola cara. Cos del text: 12. 
- El treball s’haurà d’enviar al mail: newsletter@cnelbalis.com.  
- Últim dia d’entrega 23 d’abril a les 23:59h 
- El guanyador serà anunciat el 2 de maig 

 
4. PRESENTACIÓ 

 
- Totes les obres presentades portaran a la portada el TÍTOL, la CATEGORIA a la qual es 

presenten i el NOM de l’autor. 
 

5. JURAT 
 

- Part de l’equip d’administració d’El Balís i Regidoria de Medi Ambient de Sant Andreu de 
Llavaneres  

 
6. PREMI 

- Sortida en vela lleugera per a 2-4 persones  
- Llibre del 50 aniversari del CN El Balís 
 

7. VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS 
 

- El veredicte es farà públic el dilluns 23 d’abril de 2018 via xarxes socials (Facebook, 
Instagram i Twitter) i web del Club.  
 

- Les obres guanyadores seran publicades al web del Club.  
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