Liceul Teoretic „Marin Preda”
Turnu Mǎgurele

Nr. 6766/03.11.2016

Aprobat,
Inspector Şcolar General
Prof. Valeria Gherghe

REGULAMENT DE PARTICIPARE
la Concursul de creaţie literară în limbile românǎ, englezǎ, francezǎ şi germanǎ
„Drumeţ printre cuvinte”

1. Precizări generale
Concursul se va desfăşura în perioada 10.01-30.08.2017
Concursul va cuprinde două secţiuni, după cum urmează:
1.secţiunea Creaţie literară în limba românǎ: Poezie, Proză scurtǎ, Eseuri
2.secţiunea Creaţie literară în limbile engleză, franceză şi germană: Poezie, Proză scurtǎ, Eseuri
Participanţii vor trimite lucrările şi fişa de participare (ca documente distincte) pe adresa
electronică a concursului, până la data de 15.05.2017.
Numele participantului şi numele profesorului coordonator nu vor fi trecute pe lucrările
trimise, ci numai pe fişa de înscriere.
Prima pagină a lucrării/lucrărilor va conţine un motto, care va trecut şi pe fişa de participare
(ca element de identificare a autorului şi lucrării)
Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni/subsecţiuni, în condiţiile respectării
regulamentului.
Ierarhia premiaţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute. Pentru premiile I, II
şi III se acordă maxim 3 locuri pentru fiecare subsecţiune, pe categorii de vârstă. De asemenea se
acordǎ menţiuni (fǎrǎ ca numǎrul premiilor şi menţiunilor sǎ depǎşeascǎ 25% din totalul
participanţilor la fiecare secţiune). Se pot acorda şi premii speciale, pe baza unor criterii ce vor fi
comunicate înainte de concurs.
Elevii premiaţi, precum şi ceilalţi participanţi, vor primi diplome.
2. Precizări specifice secţiunilor
SECŢIUNEA CREAŢII LITERARE ÎN LIMBA ROMÂNǍ
Pot participa elevi (clasele a VII – a XII-a/a XIII-a). Textele trimise nu trebuie să mai fi fost
participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe
internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.
înscrierea elevilor se va realiza pe ani de studiu:
clasele a VII-a –a VIII-a
clasele a IX-a – a X-a
clasele a XI-a – a XII-a
Textele vor fi scrise în Microsoft Word, Times New Roman, font 12., la 1,5 rând, cu diacritice.
Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
Pentru subsecţiunea Poezie se vor trimite maxim 3 creaţii lirice într-un singur fişier Word.
Pentru subsecţiunea Proză scurtă textul va cuprinde minim 2 pagini – maxim 5 pagini, într-un
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singur fişier Word.
Pentru subsecţiunea Eseu textul va cuprinde minim 2 pagini – maxim 5 pagini, într-un singur fişier
Participanţii vor trimite lucrările şi fişa de participare ca fişiere ataşate pe adresa electronică a
concursului: creatii.mpreda@gmail.com
SECŢIUNEA CREAŢII LITERARE ÎN LIMBILE FRANCEZĂ/ ENGLEZĂ/GERMANǍ
Pot participa elevi (clasele a VII – a XII-a/a XIII-a). Textele trimise nu trebuie să mai fi fost
participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe
internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din concurs.
Înscrierea elevilor se va realiza pe ani de studiu:
clasele a VII-a –a VIII-a
clasele a IX-a – a X-a
clasele a XI-a – a XII-a
Textele vor fi scrise în Microsoft Word, Times New Roman, font 12., la 1,5 rând, cu diacritice.
Nerespectarea acestei condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
Pentru subsecţiunea Poezie se vor trimite maxim 3 creaţii lirice într-un singur fişier Word.
Pentru subsecţiunea Proză scurtă textul va cuprinde minim 1 pagină – maxim 2 pagini (pentru
clasele a VII-a – a VIII-a) şi minim 2 pagini – maxim 5 pagini (pentru clasele a IX-a – a XII-a ),
într-un singur fişier Word.
Pentru subsecţiunea Eseu textul va cuprinde minim 1 pagină – maxim 2 pagini (pentru clasele a
VII-a – a VIII-a) şi minim 2 pagini – maxim 5 pagini (pentru clasele a IX-a – a XII-a ), într-un
singur fişier Word. Eseurile vor fi realizate pe tema “Magia cuvântului”.
Participanţii vor trimite lucrările şi fişa de participare ca fişiere ataşate pe adresa electronică a
concursului: creatii.mpreda@gmail.com

Director,
Cǎtǎlina Ciupitu

Coordonatori,
Estera-Ligia Stancu
Cǎtǎlina-Simona Balaşa
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Fişă de participare
la Concursul de creaţii literare „Drumeţ printre cuvinte”

1. Numele şi prenumele........................................................................................................................
2. Născut/ă la data de........................., în localitatea......................., judeţul.....................................
3. Unitatea şcolară................................................................................................clasa......................
localitatea....................................................................................judeţul............................................
Profesor coordonator.........................................................................................................................
4. Domiciliul profesorului coordonator (adresa completă, telefon, e-mail):
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. Doresc sa particip la sectiunea:
…………………………….........................subsecţiunea....................................................................
7. Titlul/titlurile lucrării/lor :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Motto:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului concursului.

Data

Semnătura
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Declaraţie

Subsemnatul…………....................................................... elev în clasa….............................
la

Şcoala/liceul……...........................................................localitatea…….......................................

coordonat de d-nul/ d-na prof........................................................................declar că

textele

trimise la Concursul de creaţii literare „Drumeţ printre cuvinte” sunt originale, nu au fost
publicate şi nu au fost premiate la altă manifestare similară.

Data

Semnătura

