CONCURS “RELATWITT GAJ”
- Edició: abril 2013-

BASES DEL CONCURS

I.- OBJECTE
Aquest concurs pretén posar a prova les dots narratives i jurídiques dels joves
advocats agrupats al GAJ de Barcelona.
En tot moment s’atorgarà prioritat a la vessant jurídica, narrativa , i en especial
als “relattwitts“que tinguin un sentit coherent, sempre que es manifestin en un
context de bon gust, respecte i tolerància, sense que en cap cas puguin ser
valorats aquells que tinguin un to xenòfob, sexista o discriminatori.
El relattwit d’enguany haurà de versar sobre alguna “anècdota succeïda en el
dia a dia de la nostra professió”.

II.-CONDICIÓ DE CONCURSANT
Pot concursar qualsevol membre del Grup d’Advocats Joves que estigui
agrupat a la data de publicació d’aquestes bases i disposi d’un compte al twitter
tenint com a seguidor el GAJ de Barcelona.
Si a la data de publicació d’aquestes bases no se’n disposa d’un, es pot donar
d’alta a http://twitter.com/.
Podran participar també, però fora de concurs els membres del Comitè Executiu
del GAJ de Barcelona, així com d’altres col·legiats no agrupats.
La inscripció es durà a terme únicament enviant un correu electrònic a
gajbarcelona@gmail.com indicant el nom, cognoms, correu electrònic i telèfon
del concursant i el seu número de col·legiat a l’ICAB fins el proper 22 d’abril de
2013 a les 24h.
La condició de concursant haurà de ser validada pel Comitè del GAJ, atenent
als requisits abans esmentats.
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III.- EL TRIBUNAL
El Tribunal estarà composat per un nombre mínim de 3 persones i un màxim de
10 (inclòs el seu President) escollits pel Comitè del Grup d’Advocats Joves de l’
ICAB i que formin part de la seva Àrea Social, cadascun dels quals disposarà
d’un vot.
El President del Tribunal serà el President del GAJ o persona en qui delegui per
temes d’agenda, el qual disposarà d’un vot de qualitat en cas d’empat.
En la seva valoració el Tribunal tindrà en compte la coherència i sentit jurídic
del “relatwitt” respecte de l’anècdota succeïda en el dia a dia de la nostra
professió, sempre que es manifesti en un context de bon gust, respecte i
tolerància, sense que en cap cas puguin ser valorades aquelles que tinguin un to
xenòfob, sexista o discriminatori.

IV.- EL “RELATWITT”
La temàtica del “relatwitt” ha d’estar relacionada obligatòriament amb el dret o
amb la justícia o fer referència al nostre àmbit professional.
El “relatwitt” ha d’ésser original i inèdit, escrit en català, amb una extensió
màxima de 140 caràcters en el que s’expliqui alguna anècdota succeïda en el dia
a dia de la nostra professió. En qualsevol cas, els participants són responsables
de la seva autoria i originalitat.
Per cada concursant només s’acceptarà un relatwitt, quedant fora de concurs
aquells participants que en publiqui més d’un.

V.- DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
Un cop s’hagi efectuat la inscripció al concurs, el participant podrà escriure el
seu “relatwitt” a la pàgina del twitter del GAJ Barcelona des de la data de
publicació de les presents bases i fins el proper dia 22 d’abril de 2013 a les 24h.
Finalitzat el termini per a concursar el Tribunal es reunirà amb l’antel·lació
suficient per a deliberar, fent públic el seu veredicte el 23 d’abril de 2012 a la
seva pàgina del twitter i facebook.
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VI.- PREMIS
El primer i únic premi consisteix en un xec regal de 100€ de la Llibreria Jurídica
Atelier, vàlid durant tres mesos.
El GAJ es reserva el dret de deixar desert el premi en funció de la qualitat dels
“relatwitts” presentats.

VII.- PUBLICITAT
Els autors dels “relatwitts” premiats cedeixen al GAJ de Barcelona el dret a
comunicació pública (posada a disposició del públic sense distribució
d’exemplars, inclosa la difusió a Internet).
La participació en aquest concurs implica de forma automàtica la plena i total
acceptació, sense reserves, de les presents bases.
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