INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
COLEGIUL NAŢIONAL ,,FRAŢII BUZEŞTI"
Craiova, Dolj, Str.Stirbei Voda, Nr.5, Cod postal:200352, Tel/fax: 0351/405471
Fax: 0251/413415, , e-mail:

fratii_buzesti@yahoo.com, web: www.cnfb.ro

Regulamentul concursului de creaţie
„CONDEI BUZEŞTEAN“
Ediţia I, 2017
Articolul 1 – Organizatorul concursului: Colegiul Naţional " Fraţii Buzeşti",
Bvd. Ştirbei Voda, nr 5, Craiova reprezentată prin doamna profesor Carmen Lucia
Ştefănescu în calitate de director.
Pentru buna funcţionare a proiectului, Organizatorul a hotărât următoarele:
1.1. Concursul beneficiază de un Regulament.
1.2. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile
regulamentului.
Articolul 2 – Condiţii de participare
2.1. La acest concurs pot participa elevi din Colegiul Naţional " Fraţii Buzeşti" care
îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
2.2. Pot participa doar persoanele care NU au publicat anterior creaţiile prezentate în concurs
şi care le-au transmis Organizatorilor până la data limită de înscriere, care să NU fi fost
declarate câştigătoare ale vreunui concurs cu tematică similară sau care să NU facă obiectul
unui contract de editare sau publicare viitoare.
2.3 Participanţii nu au dreptul să se înscrie în concurs cu mai multe creaţii , doar una /elev,
maxim 3 elevi/profesor.
2.4 Creaţiile literare trimise în condiţiile prezentului Regulament vor fi însoţite în mod
obligatoriu de:
- Date personale- FIŞĂ DE PARTICIPARE

2.5. Documentele de înscriere (Fişa de participare,şi creaţiile literare) vor fi trimise la adresa
de e- mail: lnoreanu@ yahoo.com

Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului
3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 1 octombrie-1 noiembrie, după cum urmează:
- 1octombrie-15 octombrie 2017- ÎNSCRIEREA
- 15-31 octombrie JURIZAREA
- 1 noiembrie PREMIEREA

Articolul 4 – Tema concursului :„Eu şi şcoala mea”
SECŢIUNI:
-poezie
-proză
-eseu
Articolul 5 – Detalii tehnice
5.1. Textele creaţiilor literare vor fi editate în WORD, cu diacritice, cu caracter Times New
Roman de mărimea 12, iar spaţiul între rânduri va fi de 1,5.
Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor
Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi în data de 1 noiembrie 2017 .
Articolul 7 – Juriul
Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi de un juriu format din cadrele didactice din catedra
de limbi romanice a Colegiului Naţional " Fratii Buzesti" Craiova (5 cadre didactice).
Articolul 8 – Criterii de evaluare
8.1 Criteriile de jurizare folosite de organizator vor fi: creativitatea, originalitatea, claritatea şi
corectitudinea în exprimare. Premiul constă într-o diplomă de premiu/ menţiune.
8.2. Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care premiantul nu
intră în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului sau de completarea
incorectă a datelor de înscriere la concurs.
Articolul 9 – Întreruperea concursului
Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
Organizatorului, dar nu înainte de anunţarea publică a deciziei pe website-ul scolii.
Articolul 10 – Taxe şi impozite
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Articolul 11 – Prelucrarea datelor personale
Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în
conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal. La înscrierea în Concurs, aveţi obligaţia de a completa corect şi
integral formulaul cu date personale, acesta făcând parte dintre documentele necesare
înscrierii.
Articolul 12 – Litigii
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă.

Director: prof. CARMEN LUCIA ŞTEFĂNESCU
Coordonator proiect: prof Noreanu Laura

Concurs de creaţie literară
ŞCOALA MEA-LEAGĂN DE VIAŢĂ
ediţia a I, 2017
Fişă de participare
UNITATEA
ŞCOLARĂ:................................................................................................................

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI
PARTICIPANT:……………………………………..............................................................
…………………………………………………………………………………………………
CLASA:……………
SECŢIUNEA:
Poezie………
Proză……….
Eseu..............
TITLUL CREAŢIEI LITERARE
…………………………………………………………………………………………………
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
………………………………………………………………………………………………
NR. TELEFON / ADRESA DE EMAIL – PROF. ÎNDRUMĂTOR:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului concursului.
Data............................
Semnătura elev.....................................................
Semnătura prof. coordonator................................

