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PREMIS 

CASAL BERNAT I 

BALDOVÍ 2019 

FULL D'INSCRIPCIÓ 

manifesta l'intenció de participar en els següents premis (marcar en una x els que procedixquen): 

PREMIS "BACORA" A LA MILLOR CRÍTICA EN LLENGUA VALENCIANA EN LA FOGUERA

En la foguera adulta

En la foguera infantil

   PREMI  "COCA EN TONYINA" AL NINOT MÉS SATÍRIC DE L’EXPOSICIÓ DEL NINOT

DISTINCIONS "FLAMA" A L'US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN ELS TEXTS DE LA FOGUERA

PREMI "TIO CUC" A L'ESCENA REIVINDICATIVA ALACANTINA

A tal fi, s'adjunta la següent documentació adicional (marcar en una x la que procedixca): 

Per a la participació en els premis serà prou en l’enviament en format electrònic d'este full correctament complimentat a la 

direcció de correu electrònic casal.bernat.baldovi@gmail.com. Esta entrega haurà de verificar-se ans del 17 de juny de 2019 a les 21 

h  
En     Data ___/___/ _____ 

De conformitat en la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de senyes de caràcter personal, les senyes expressades s'utilisaran 

exclusivament per a comunicar la resolució dels jurats a les comissions guanyadores i, si és el cas, alguna incidència. 

La participació en estos premis implica l'acceptació de les seues bases que es poden consultar en www.casalbernatibaldovi.org 

Per al premis “Flama” i “Coca en Tonyina” no cal apuntar-se perque el jurat valorarà totes les Fogueres plantades i ninots de l'Exposició

IDENTIFICACIÓ / DESCRIPCIÓ DE L'ESCENA DE LA FOGUERA EN LA QUAL SE PARTICIPA
(PREMI "TIO CUC")
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