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7. Establécese un único premio dotado con mil cincocentos (1.500) euros, suxeito ás
retencións legais aplicables.
8. O xurado estará formado por cinco membros, nomeados pola ASC Muíño do Vento, e
unha persoa da propia asociación, que actuará como secretaria con voz e sen voto.
9. O xurado fará pública a súa resolución na primeira quincena do mes de abril de 2019,
e a súa decisión será inapelable. Se así o estimase, poderá declarar deserto o premio.
10. A concesión do premio leva incluída a publicación da obra por parte da editorial
Bululú. A editora asinará coa persoa autora o correspondente contrato de edición nos
termos que ambas as dúas partes acorden.
11. As obras non premiadas conservaranse durante un mes, contado a partir da data de
publicación da resolución do xurado, e poderán ser retiradas persoalmente polas persoas
autoras, ou en quen deleguen, previa identificación e indicación do lema baixo o cal a obra
foi presentada. Pasado ese tempo, as obras non retiradas serán destruídas.
12. Se no período de tempo transcorrido entre a presentación dun orixinal e o ditame do
xurado, a obra obtivese outro premio ou fose publicada por calquera medio, a autora ou
autor deberá comunicalo ao correo-e certame.lix.muinho@gmail.com, da ASC Muíño do
Vento, que a excluirá do certame.
13. A participación nesta convocatoria supón a aceptación das presentes bases, e o
xurado resérvase, así mesmo, o dereito de resolver calquera cuestión non recollida nelas.

Ferrol, setembro de 2018

