BASES REGULADORES DEL CONCURS DE TREBALLS DE RECERCA DE TEMÀTICA
CASTELLERA “COORDINADORA DE COLLES CASTELLERES DE CATALUNYA”(CCCC)
Objecte del concurs i persones destinatàries
L’objecte del concurs és oferir la possibilitat a les colles castelleres o a persones individuals, físiques o
jurídiques, de donar a conèixer activitats, treballs o estudis que hagin realitzat o estiguin realitzant en
l’actualitat, en el marc de la Jornada de Prevenció de Lesions en el Món Casteller que se celebra de
manera anual amb caràcter itinerant.
Format i presentació dels treballs
Els treballs es remetran a la Direcció Científica i Mèdica de la CCCC (dcastillo@cccc.cat) en format
digital (arxiu pdf) durant tot l’any. Entraran al Concurs tots aquells treballs rebuts 10 dies abans de la
celebració de la Jornada de Prevenció de Lesions en el Món Casteller. Aquells treballs rebuts amb
posterioritat a aquests 10 dies, encara que es rebin abans de la celebració de la Jornada, entraran en el
Concurs de l’any següent.
Els treballs premiats presentaran el treball durant la Jornada de Prevenció de Lesions en el Món
Casteller. El treball haurà de tenir un títol i hi hauran de constar els autors i la data. Es farà una
presentació oral d’uns 15 minuts de durada amb suport digital, si s’escau.
Premis
Es concediran un total de 2 premis dotats amb:
•
300 € al millor treball de recerca de temàtica castellera a nivell de batxillerat i/o mòdul
professional de grau mitjà
•
500 € al millor treball de recerca de temàtica castellera a nivell universitari i/o mòdul
professional de grau superior
Valoració
Es valoraran especialment els aspectes científics, didàctics i estètics de la presentació. Tindran una
valoració especial aquells treballs presentats conjuntament per diferents colles o entitats.
Veredicte
El veredicte es farà públic als premiats 7 dies abans de la Jornada.
El veredicte del jurat serà inapel·lable, podent-ne declarar deserts els premis.
Jurat
El Jurat estarà format per un nombre mínim de tres membres dels següents: el President de la CCCC, el
Director Científic i Mèdic/a de la CCCC, un membre del Grup de Foment per la Ciència i la Salut en el
Món Casteller, el Gerent de la CCCC i un altre membre representant de la Junta de la CCCC.
Propietat intel·lectual
La concessió del premi comporta la cessió gratuïta a la CCCC, dels drets d’explotació del/s treball/s
premiat/s, concretament els de reproducció, distribució i comunicació pública.
La presentació del treball suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
Més informació: dcastillo@cccc.cat
Nota: la celebració de la Jornada de Prevenció de Lesions està prevista per aquest any el dia 11 d’abril.

