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Consulta les bases a

www.ateneus.cat

Consulta també les bases dels

Premis Ateneus 2012

Reconeixem

el teu 
esforc,

presenta-t’hi!

PREMIS

JOVE,
PROPOSA!

2012

Termini de presentació

11 de novembre 2012

...fomentem la realització

d’activitats organitzades

per grups de joves...



BASES GENERALS
1 Poden optar al premi totes aquellesiniciatives organitzades per grupsde joves entre 16 i 30 anys.
2 Les propostes presentades hand’estar organitzades entre el grupde joves i l’entitat federada que lidoni suport. Els grups de joves par-ticipants també poden pertànyer aseccions juvenils ja constituïdes al'entitat federada.

3 La proposta haurà de tenir el vist iplau de l’entitat on està prevista larealització de l’activitat.
4 Cada entitat només podrà acollir unprojecte.

5 Les activitats proposades a concurshauran de ser realitzades entre l’1de gener de 2013 i el 15 denovembre del 2013.

6 Tant en la realització com en ladifusió de l’activitat, caldrà fer-hiconstar que l’entitat ha estat guanya-dora del Premi Jove, proposa! organitzat per la Federació d’Ateneusde Catalunya.

7 Abans del 30 de novembre de2013, l’entitat haurà de presentaruna memòria justificativa de l’acti-vitat duta a terme.

8 El termini de presentació de pro-postes s’obrirà el 5 de setembre ifinalitzarà a les 15 hores de l’11de novembre de 2012.
9 Les propostes s’hauran de fer arri-bar a la seu de la Federaciód’Ateneus de Catalunya, indicant enel sobre:

Premi Jove, proposa! 2012
Federació d’Ateneus de Catalunya
Plaça Víctor Balaguer, 5, 1r.08003 Barcelona

10 Les propostes hauran de presentaruna sola còpia, en un sobre tancat,i hauran de contenir la següentdocumentació en format electrònic(únicament en un d’aquests suports:cd / dvd / llapis de memòria):
A) La fitxa explicativa del projecte.B) El logotip de l’entitat en formatJPEG.

C) Certificat de la junta directiva del’entitat que dóna el vist i plauque acrediti que, en cas deguanyar el premi, l’import conce-dit s’invertirà en la realització del’activitat premiada.
D) Un mínim de 5 imatges (fotogra-fies, cartells, etc.) en formatJPEG.

E) El material gràfic i audiovisualque es consideri oportú.
11 El primer premi consisteix en unguardó i una dotació econòmica de1.200 €, que es lliurarà a l’entitatfederada que aculli l’activitat guanya-dora. 

(Sobre aquest import, es practicarà laretenció establerta per la normativa tribu-tària vigent.)

12 El segon premi consisteix en unadotació econòmica de 600 €, quees lliurarà a l’entitat que aculli l’ac-tivitat guanyadora. 
(Sobre aquest import, es practicarà laretenció establerta per la normativa tribu-tària vigent.)

13 I el tercer premi consisteix en unadotació econòmica de 300 € que eslliurarà a l’entitat federada que acu-lli l’activitat guanyadora.(Sobre aquest import, es practicarà laretenció establerta per la normativa tribu-tària vigent.)

14 L’entitat guanyadora en l’edicióanterior no podrà optar a cap premien la convocatòria vigent.
15 El jurat estarà format per tres per-sones vinculades a l’àmbit juvenilcatalà: un/a representant de la DGde Joventut de la Generalitat, un/arepresentant del Consell Nacionalde Joventut de Catalunya i un/arepresentant de l’entitat guanyadoradel primer premi en l’edició ante-rior. Actuarà com a secretari/a lapersona que la Federació d’Ateneusdesigni, amb veu, però sense vot.

16 El jurat farà una selecció de fins atres propostes per a cada premi i lesescollirà com a finalistes. El vere-dicte es farà públic el dia del lliura-ment dels Premis Ateneus, en eltranscurs d’un acte que se celebra-rà durant el mes de desembre de2012. Si el jurat ho considera opor-tú podrà declarar el premi desert enqualsevol de les seves categories.

Per més informació podeu consultar el nostre web www.ateneus.cat o trucar al 932 688 130.


