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Bases: 
1. Poden participar-hi tots aquells blogs i posts, individuals, col·lec-
tius o corporatius, que s’hi inscriguin prèviament i que compleixin els 
requisits d’aquestes bases. Queden exclosos els blogs/posts corporatius 
que estiguin vinculats amb l’entitat organitzadora. 

2. Els blogs/posts han d’estar escrits, com a mínim, en català, excep-
te en la categoria de millor post sobre Lloret, que podrà ser escrit en 
qualsevol llengua. 

3. Un mateix autor o col·lectiu només podrà presentar un blog/post 
per categoria. El guanyador d’una edició no es pot presentar en la ma-
teixa categoria en el termini de 3 anys. 

4. Per inscriure’s en aquest concurs és necessari escriure un correu elec-
trònic a premisliteraris@lloret.cat amb aquests requisits: en l’apartat de 
l’assumpte s’hi farà constar PREMI AL MILLOR BLOG SOBRE LITE-
RATURA I/O CREACIÓ LITERÀRIA, PREMI AL MILLOR BLOG 
DE VIATGES o PREMI AL MILLOR POST TURÍSTIC AMB TEMÀ-
TICA SOBRE LLORET; en el text d’aquest correu s’hi adjuntarà l’en-
llaç del blog/post i s’hi faran constar les dades personals de l’autor (nom i 
cognoms, adreça postal, telèfon, edat –en el cas de blogs/posts particulars–, 
DNI o NIF i adreça electrònica per a notificacions). Un cop rebut aquest 
correu, l’Organització en confirmarà la recepció. Des de l’Organització es 
poden presentar d’ofici aquells blogs/posts dels qual es tingui constància. 

5. El termini per a inscriure’s en aquest concurs acaba a les 23.59 h del 
dia 17 de febrer de 2019.

6. El Jurat estarà integrat per persones del sector d’internet, la cultura, 
els viatges i la comunicació. El secretari del Jurat farà arribar als mem-

bres del Jurat els enllaços de tots els blogs/posts, però no les dades per-
sonals ni la informació de si s’hi ha presentat personalment o d’ofici. 
Aquestes dades només seran conegudes pels membres del  Jurat amb 
dret a vot un cop s’hagi fallat el veredicte. 

7. El Jurat valorarà el contingut, la qualitat, el disseny i l’originalitat del 
blog/post, així com la seva periodicitat i actualitzacions, i que fomenti la 
interacció amb el públic, així com la seva presència a les xarxes socials. 

8. L’import del premi és de 250 € en cadascuna de les categories. Tots 
els guanyadors tindran un trofeu commemoratiu. 

9. Els blogs/posts guanyadors hauran d’exhibir en un lloc ben visible 
del lloc web, durant un període mínim d’un any, un logotip que facili-
tarà l’Organització on s’indica el premi atorgat. 

10. El veredicte del Jurat és inapel·lable i es farà públic en el decurs de 
la Festa de la Cultura Lloretenca, prevista per al dia 7 d’abril de 2019.

11. Si el guanyador resideix a més de 80 km de la vila de Lloret de Mar, 
disposarà d’una nit d’hotel gratuïta per facilitar la recollida del premi.

12. Qualsevol imprevist serà resolt per l’Organització. 

13. El Jurat pot declarar desert el premi si considera que els blogs/
posts presentats no reuneixen les característiques adequades o els mè-
rits suficients. El premi no es pot dividir en cap cas, però sí que es pot 
considerar la possibilitat de concedir accèssits. 

14. El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació 
d’aquestes bases. 

HO ORGANITZA: AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

Premi al millor blog Vila de Lloret 
Categoria millor blog sobre literatura i/o creació literària
Categoria millor blog de viatges 
Categoria millor post turístic amb temàtica sobre Lloret
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