BASES DEL CONCURS “III PREMI LOGOPEDIA EN VALENCIÀ”
Descripció
El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana (COLCV) convoca la tercera
edició del concurs 'III Premi Logopèdia en Valencià amb la finalitat de premiar la
creativitat d’obres de qualitat en valencià.
El període per a entregar els treballs comença el dia 31/03/2016 i finalitza el
17/02/2017.

Participants
Poden participar al concurs “III Premi Logopèdia en Valencià” tots els logopedes
col·legiats espanyols i estrangers que envien els seus treballs escrits en llengua
valenciana.
Els treballs poden ser presentats en forma individual o col·lectiva.

Dotació
El premi, que serà únic, tindrà una dotació de cinc-cents euros (500,00 EUR) estant
subjecta a les retencions fiscals pertinents.
El Jurat podrà declarar desert el premi per manca de presentació d'obres, per la baixa
qualitat de les mateixes o per incompliment de les presents bases.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació íntegra de les bases que la
regeixen.

Característiques dels treballs
Els treballs que es presenten hauran de versar de forma genèrica, sobre la Logopèdia.
Poden basar-se en proves, test, anamnesi, investigacions, publicacions científiques,
materials d'intervenció, posters.
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Els treballs, hauran de ser inèdits, no podran haver estat publicats ni total ni
parcialment, ni premiats en cap altre concurs o certamen, des de la data de la seua
admissió al concurs, fins a la proclamació de la decisió.
No pot ser guanyador/a cap persona que participi amb material que no el/la pertanya.
L’incompliment d’aquesta premisa podrà suposar la no acceptació del treball.
Participar al concurs implica l’autorització de la publicació dels materials presentats a
la pàgina web de COLCV, sempre mencionant als autors i autores dels treballs.
Poden presentar-se fins tres treballs per participant o grup.
Els originals no duran les dades personals del o dels concursants. Hauran de ser
presentats d'acord amb les especificacions següents:
- Format DIN A4.
- Mecanografiats per una sola cara, a doble espai, en cos de lletra de 12 punts
lletra Time New Roman, no excedint les 100 pàgines.
Els treballs de posters tindrán unes dimensions no superior a 1,50x 50 cm.
- Acompanyats d’una fulla detallant el nom, cognom, nombre de col·legiat,
telèfon i correu electrònic.

L´entrega de treballs
Els treballs poden ser remesos de tres maneres:
- Per correu electrònic a secretaria@colegiologopedas-cv.org
- Per correu postal a c / Gran vía Marques del Turia, 49, pis 7, pta.8 46004 Valencia
- Portant-los a la seu del Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana
Aquells concursants que vullguen justificant de recepció hauran d'acollir-se a la
modalitat postal de “Certificat amb justificant de recepció”.

Selecció
El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana designarà la composició
d'un jurat qualificador de reconegut prestigi en el camp de la logopèdia. Este comité de
logopedes determinarà els originals que per la seua qualitat mereixen especial
consideració a tindre en compte per al premi final.
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La decisió del jurat serà inapel·lable, es farà pública a la pàgina web del COLV
www.colegiologopedas-cv.org.
El jurat i el COLCV es reserven el dret de declarar el premi desert, bé per falta de
presentación de treballs, per baixa qualitat , o per incompliment de les bases.

Resolució
La dotació econòmica del premi es farà efectiva als 30 dies de la publicació del resultat,
a l'efecte de comprovació del caràcter inèdit i no premiat del treball seleccionat.
El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana (COLCV) podrà efectuar
l'edició digital del treball que resulte premiat l'any en curs i dins de l'any següent al
resultat del premi de manera gratuïta, sense que per això el/els autor/autors, als que
se'ls reconeix la propietat del seu treball, meriten cap dret. Si posteriorment es
publicara el treball premiat per qualsevol altre mitjà editorial, l'autor haurà d'indicar
que ha sigut ' III Premi Logopèdia en Valencià ' de la Comunitat Valenciana. Els treballs
no premiats seran destruïts en els trenta dies següents a la data de entrega del premi.
No es mantindrà correspondència amb els autors dels treballs presentats. Si
posteriorment al resultat del Premi es constatara l'existència d'alguna anomalia o
incompliment, per part del guanyador, de qualsevol de les bases de la convocatòria, el
premi s'atorgarà a la persona que haguera resultat segon en l'última de les votacions
del jurat, sense necessitat de nova reunió.

Lliurament del Premi
Les decisions del jurat es comunicaran al guanyador/a. personalment. Si en 7 dies no
s’aconsegueix contacte amb ell/ella o si el /la guanyador/a no complix els requisits de
les bases, el premi pot ser desert o ser adjudicataria al segon millor valorar.
L'entrega del premi tindrà lloc en un acte públic que organitzarà el Col·legi Oficial de
Logopedes de la Comunitat Valenciana (COLCV), amb la presència de l'autor, els autors,
l´autora o autores guardonats, el 6 de març , el dia de la Logopèdia.
La manca d'assistència injustificada a l'acte de l'entrega del guanyador suposara la
renuncia del mateix.
El jurat, amb la deliberació prèvia, acordarà que siga procedent I'interpretació de les
bases.
La participació en el “III Premi Logopèdia en Valencià” comporta l’acceptació integra
de les bases que el regeixen.
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Qualsevol imprevist o circumstància no prevista en les mateixes, serà resolta pel jurat.
El Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana (COLCV), es reserva el dret
de fer modificacions i prendre iniciatives no regulades en les bases, sempre que
contribuïsquen per al millor desenvolupament del concurs.

Protecció de dades de caràcter personal
Totes les dades personals facilitades a COLCV s’utilitzarà exclusivament per als
propòsits del concurs, en cap cas aquestes dades es comunicaran ni es cediran a
tercers.
Així mateix, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, els participants poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal dirigint una
comunicació per escrit al Col·legi de logopedes de la Comunitat Valenciana Gran vía
Marques del Turia, 49, pis 7, pta.8 46004 Valencia.
Per qualsevol dubte ens podeu posar en contacte amb el COLCV , Telf: 96 369 26 97.
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