
  

 

 

 

 
 

REGULAMENT 
concurs de creație literară 

„PRIMĂVARA POEȚILOR” 
ediția a II-a, 21 martie 2022 

                                                       

 Secțiunea 1.  Organizatorii concursului 
              Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia, instituție aflată în 
subordinea Primăriei Municipiului Slobozia, denumită în continuare 
Organizator. 
              Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și 
condițiile regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului de creație 
literară  „Primăvara Poeților”, ediția a II-a, 7 martie-17 martie 2022. 
              Regulamentul concursului este întocmit și va fi făcut public, conform 
legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a 
modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în 
vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor 
modificări/schimbări pe pagina oficială: ,,www.dectsl.ro/primăvarapoeților”. 
 

              Secțiunea 2.  Condiții de participare la concurs 
                  Concursul se adresează tuturor creatorilor de poezie, cu domiciliul în  
municipiul Slobozia, care nu au debutat editorial. 
                  La concurs pot participa următoarele categorii de vârstă: 
                                  Categoria I     8-14 ani 
                                  Categoria II    15-19 ani 
                                  Categoria III   +20 ani 
 
        Secțiunea 3.  Detalii de înscriere 
 
         Participanții la concurs vor trimite materiale literare, însoțite de o scurtă 
biografie, în format electronic  (DOC,RTF,ODT,PDF,JPG,PNG etc) pe adresa 
de email cultura@dectsl.ro sau, în format tipărit, la Casa Municipală de Cultură 
„Nicolae Rotaru”, Slobozia, b-dul Unirii, nr. 6. Dimensiunea acestora va fi de 
maximum 5 pagini, format A4. 
          Autorii ale căror creații vor fi selectate vor fi anunțați personal pe e-mail 
sau telefonic, în data de 18 martie 2022. 
             Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului de gradul I 
(copii, părinți, soț/soție) sau persoanele antrenate în organizarea și realizarea 
concursului, membrii juriului și rudele de gradul I ale acestora. 
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         Este interzisă trimiterea de către participanții la concurs a unor creații 
literare pentru care nu dețin drepturi de autor conform Legii nr. 8/1996 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe. 
         Organizatorul nu va lua în considerare lucrările care încalcă în vreun fel 
Legea drepturilor de autor sau alte legi românești  în vigoare la data concursului. 
               
         Secțiunea 4.  Perioada de desfășurare 
 
              Înscrierile în concurs au loc în perioada 7 martie - 17 martie 2022, iar 
câștigătorii concursului în număr de trei (trei premii), vor fi stabiliți în urma 
evaluării unui juriu de specialitate. Aceștia vor fi premiați în cadrul 
evenimentului „Primăvara Poeților”, care marchează Ziua Internațională a 
Poeziei  21 martie și care se va desfășura la Casa Municipală de Cultură 
„Nicolae Rotaru” luni, 21 martie 2022, ora 17.30. 
            Cele mai reușite creații au posibilitatea de a fi publicate în revista 
„Helis”. 
            Organizatorul își rezervă dreptul ca, în funcție de participanți și vârstele 
acestora, să desfășoare concursul pe categorii de vârstă, pentru o departajare 
corectă. 
         
        Secțiunea 5.  Notificare de confidențialitate 
 
           Confidențialitatea este o chestiune de încredere și dorim să vă asigurăm 
că datele dvs. sunt în siguranță cu noi. Protecția și colectarea,  prelucrarea și 
utilizarea datelor dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă reprezintă aspecte 
importante pentru noi în scopul de a asigura confidențialitatea datelor. Ca 
organizator al concursului ne angajăm să respectăm cu strictețe dispozițiile Legii 
Regulamentului European privind Protecția Datelor (UE GDPR) din 27 
aprilie/2016 și intrat în vigoare pe 25 mai/2018. 
      
 

 
 
 


