REGULAMENTUL
Concursului de poezie, proză și desen pentru elevi
„ Sunt MAI cool,… citesc, scriu, pictez!”
(Luna Mai - o lună cu o abordare creativă)
Ediția I-a, 2021
ORGANIZATOR: Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” Slatina
PARTENERI: Bibliotecile publice din județul Olt
Cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții și a Drepturilor de autor, sărbătorită în 23 aprilie, Biblioteca Județeană Olt „Ion Minulescu” Slatina, instituție de
cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, organizează ediția I-a, a Concursului de poezie, proză și desen pentru elevi: „Sunt MAI cool,…citesc,
scriu, pictez!”, marcând totodată și Ziua bibliotecarului.
CONDIȚII DE PARTICIPARE
La acest concurs pot participa copii și tineri, cu vârsta între 8 și 18 ani, aparținând școlilor din județul Olt, care au preocupări literare și artistice, dorind să-și
prezinte creațiile într-o competiție.
Lucrările trimise la concurs trebuie să fie încadrate cu grijă în tema: „Vrăjit de flori!”. Încă din cele mai vechi timpuri, florile au ocupat un loc special în opera
poeților, artiștilor și scriitorilor din întreaga lume.
DEPUNEREA LUCRĂRILOR
Lucrările pot fi trimise prin corespondență sau depuse la Sediul central al Bibliotecii Județene „Ion Minulescu”, Bld. A. I. Cuza, Nr. 3B, etajul I – secretariat,
până în 24 mai 2021.
ETAPELE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
– PRIMIREA LUCRĂRILOR: 26 aprilie – 24 mai 2021;
– EVALUAREA ȘI CENTRALIZAREA LUCRĂRILOR: 25 mai – 28 mai 2021;
– COMUNICAREA REZULTATELOR, 31 mai 2021;
PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR
Premierea va avea loc în 31 mai 2021, la sediul central al Bibliotecii Județene „Ion Minulescu” Slatina sau în mediul on-line, în funcție de legislația în vigoare.
Numele și lucrările câștigătorilor vor fi postate pe facebook bibliotecii, https://www.facebook.com/bjoim.
Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” Slatina se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților conform Regulamentului (UE)
2016/679.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Pot fi cerute la sediul Bibliotecii Județene „Ion Minulescu” Slatina, Bld. A. I. Cuza, Nr. 3B, etajul I – secretariat, sau la telef: 0349/802177; 0761/548216
NOTĂ:
Poeziile și proza vor fi scrise de mână. Vom lua în considerare doar lucrările originale și vom descalifica orice tentativă de plagiat. Desenele vor fi în creion sau
acuarelă. Se va folosi coală A4 cartonată.
Copiii/tinerii pot participa la mai multe secțiuni (numărul de lucrări pe secțiune va fi de 3 - obligatoriu, puse într-un plic sigilat, cu date de identificare: nume și
prenume, vârsta, clasa, școala și profesorul îndrumător, număr de telefon al elevului sau părintelui);
Luna Mai, o lună cu o abordare creativă - dacă sună tentant, PARTICIPĂ!

