
 

BASES DEL CONCURS 
 
 

“PREMI DE PERIODISME DE FÓRMULA 1 CARLOS 
CASTELLÁ” 

 
 

1. Participants: majors d’edat, estudiants universitaris del grau de 
Periodisme i futurs estudiants de Periodisme.  

 
2. Tema: Crònica del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2017 del 

Circuit de Barcelona-Catalunya. 
 

3. El treball haurà de consistir en realitzar una crònica del passat Gran 
Premi d’Espanya, que correspon a l’edició de l’any 2017 disputada al 
Circuit de Barcelona-Catalunya. El treball haurà de ser original i inèdit, 
i només s’acceptarà una crònica per participant.   

 
4. Avaluació: es valorarà la qualitat periodística de les obres així com 

també l’anàlisi tècnic de la cursa. 
 

5. Circuits de Catalunya, S.L. assumeix els drets sobre la crònica premiada, 
incloent els derivats de la propietat intel·lectual.  

 
6. Presentació dels treballs: la crònica s’haurà d’enviar per correu 

electrònic en format pdf, en català o castellà, amb una extensió 
màxima de 1.500 paraules. Els treballs hauran de venir acompanyats 
d’un petit text amb dades biogràfiques de l’autor/a.  

 
També s’haurà d’acompanyar la següent documentació per correu 
electrònic: 
 
a. Carta signada per una autoritat del centre universitari de 

l’estudiant on certifiqui que està cursant els estudis de Periodisme 
i el curs al qual pertany. En cas de no estar cursant encara els 
estudis universitaris, una carta signada per una autoritat del 
centre escolar on certifiqui que l’estudiant s’està preparant per 
accedir a la universitat. 

b. Dades de l’autor o autora: nom i cognoms, data de naixement, 
telèfon, adreça de correu electrònic, població de residència, 
centre d’estudis i nivell d’estudis. 
 
No es consideraran dins de concurs les obres que no presentin tots 
els documents indicats i la informació sol·licitada.  

   
 



 

7. Les obres hauran d’enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: 
 

media@circuitcat.com  
 
Haurà de constar a l’assumpte de l’e-mail:  
PREMI DE PERIODISME DE FÓRMULA 1 CARLOS CASTELLÁ  

 
8. Recepció dels treballs: es rebran fins a les 14 hores del dia 6 d’abril de 

2018.  
  

9. Jurat: estarà format per les següents persones: Joan Fontserè, director 
general del Circuit de Barcelona-Catalunya; Míriam Ramos, cap de 
Comunicació del Circuit de Barcelona-Catalunya; un familiar del 
periodista Carlos Castellá; Josep Lluis Merlos, periodista; i Ramón Besa, 
periodista.   

 
10.  Premi: viure una experiència professional com a periodista durant el 

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2018 (13 de maig) al Circuit de 
Barcelona-Catalunya. Se seleccionarà un sol guanyador. 

 
11.  El resultat del concurs serà comunicat personalment al guanyador o 

guanyadora. 
 

12. Circuits de Catalunya SL es reserva el dret a publicar el reportatge 
premiat en qualsevol dels seus canals (pàgina web, xarxes socials...).  

 
13.  Circuits de Catalunya SL no es farà càrrec de les despeses derivades de 

l’acceptació del premi. 
 

14.  La presentació d’un treball a la present convocatòria suposa 
l’acceptació plena de les presents bases. Qualsevol circumstància no 
contemplada en les mateixes, serà resolta per la Direcció del Circuit de 
Barcelona-Catalunya amb caràcter inapel·lable.  

 
 
 
Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter 
Personal, les dades facilitades quedaran recollides en un fitxer automatitzat, el responsable 
del qual és Circuits de Catalunya, S.L. amb domicili a Mas “La Moreneta”, Apartat de 
Correus, 27, 08160, Montmeló (Barcelona), la finalitat del qual és gestionar la relació amb 
els interessats per la qual cosa podrà comunicar aquestes dades a empreses col·laboradores 
i/o tercers. En aquesta mateixa direcció podran exercir el dret d’accés, rectificació i/o 
cancel·lació de les dades enviant una sol·licitud escrita i signada a tal efecte, incloent les 
seves dades personals.  
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