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TEMA > La temàtica se centrarà en els aspectes
turístics de les comarques de Lleida.
ORIGINALS > Hi podran optar tots els treballs de
premsa escrita, ràdio, televisió i internet, publicats o
emesos en qualsevol idioma en el període comprès
entre el 19 d'octubre de 2013 i el 18 d’octubre de
2014.
TERMINI > La presentació dels treballs es farà en el
termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (període
d’inscripció de treballs del 21 d’octubre al 21 de
novembre de 2014).
LLIURAMENT > El Premi va adreçat als autors dels
treballs periodístics. La inscripció i els treballs hauran
de ser lliurats pels autors, o per qualsevol persona o
entitat que n'acrediti el consentiment, i remesos al
president del:
PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ Rambla
Ferran, 18, 3r, 25007 Lleida
A.- Periodisme imprès: un original de la publicació en
què va aparèixer.
B.- Ràdio i televisió: gravació de les informacions o dels
reportatges que es presentin. En el cas de programes
informatius, una selecció de tres programes unitaris tal
com es van emetre.
C.- Internet: lliurament del treball tal com s’ha publicat
en la web, ja sigui en CD multimèdia, arxiu HTML, arxiu
Flash, JPEG, GIF o impressió en paper.
PREMIS > S'atorgaran 8 categories de premis:
PREMSA ESCRITA

5.000 €

RÀDIO
TELEVISIÓ
PREMSA ESPECIALITZADA
EN VIATGES I TURISME

5.000 €
5.000 €
5.000 €

REPORTATGE FOTOGRÀFICS

5.000 €

5.000 €
PREMSA,INTERNACIONAL
Al millor treball publicat o emès a l'estranger.
5.000 €
MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL.
Al qual podran optar tots els mitjans de comunicació
de les Terres de Lleida.
INTERNET (portals informatius multimèdia) 3.000 €
Qualsevol treball publicat en el web.
JURAT > El jurat el formaran professionals del món
de la comunicació.
VEREDICTE > El jurat es reunirà i donarà a conèixer
el veredicte del 26è Premi Turístic Pica d’Estats el
dissabte 24 de gener de 2015. Un mateix autor podrà
optar a més d'un premi. El premi podrà ser declarat
desert si el jurat ho considera oportú.
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premsa, ràdio, televisió i Internet
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Data límit inscripció de treballs 21 novembre 2014
Fecha límite inscripción de trabajos 21 noviembre 2014
Deadline 21 TH november 2014
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,
l’informemque les dades personals proporcionades són confidencials i formaran part
dels fitxers de“Subvencions” i “Premsa” titularitat del PATRONAT INTERCOMARCAL
DE TURISME “TERRES DE LLEIDA” per tramitar la seva candidatura al Premi, proporcionarli informació, publicacions periòdiques i comunicacions relacionades amb el sector del
turisme, com també per efectuar estadístiques a nivell intern relacionades amb el turisme.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per
escrit al PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME “TERRES DE LLEIDA”,a Rambla
Ferran, 18, 3a planta, 25007 Lleida o bé mitjançant correu electrònic a
info@diputaciolleida.cat.
En tot el que no es preveu en les presents bases, seran d’aplicació les bases generals
d’atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida, la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei abans indicada.

