REGULAMENT
Concurs de Creație literară pentru seniorii bucureșteni
Primăria Municipiului București (PMB) prin Biblioteca Metropolitană București
(BMB) și Centrul pentru Seniori al Municipiului București (CS-MB) va desfășura, începând
cu 1 aprilie 2021, un Concurs de creație literară, cu tema „Timpul”, adresat seniorilor
bucureșteni cu vârsta minimă de 60 ani.
Concursul se va desfăşura online, având în vedere regulile sanitare impuse de virusul
SARS-CoV-2, și se adresează acelora care au aptitudini pentru arta scrierii și preocupări literare.
Creațiile artistice (texte literare, poezii) se vor încadra în următoarele categorii:
1. Non-ficțiune (eseu): cel puțin un text de maximum 4 pagini;
2. Ficțiune (nuvelă): cel puțin un text de maximum 6 pagini;
3. Poezie: 3 - 10 poezii;
4. Text de graniță (Memorii, Amintiri): cel puțin un text de maximum 10 pagini.
Perioada de desfășurare a concursului: 01 aprilie 2021 – 30 septembrie 2021.
Lucrările, se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail:
literaturapentruseniori@cs-mb.ro
Fiecare text va fi redactat cu font Times New Roman 12, spațiere la 1,5 rânduri, scris
obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice vor fi eliminate din concurs).
În partea dreaptă, de sus, a lucrării vor fi menționate:
 numele și prenumele concurentului;
 categoria la care este încadrată lucrarea;
 numărul de telefon;
 adresa de e-mail.
Programul / Etapele de desfășurare a concursului:
 primirea lucrărilor: 01 aprilie – 31 iulie 2021;
 evaluarea lucrărilor: 01 august - 31 august 2021;
 centralizarea și comunicarea rezultatelor: 01 septembrie - 03 septembrie 2021
 festivitatea de premiere și lansarea volumului „Antologie de creații literare”:
23 septembrie - 30 septembrie 2021*
*Data exactă și locul desfășurării evenimentului vor fi comunicate din timp
participanților.
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Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe site-urile celor două instituții partenere,
organizatoare ale „Concursului de Creație Literară pentru seniorii bucureșteni”, cât și pe
paginile oficiale de socializare (Facebook/Instagram) ale Centrului pentru Seniori al
Municipiului București și ale Bibliotecii Metropolitane București.
Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate în volumul „Antologie de creații literare”, din
seria „Literatura fără vârstă”, tipărită sub egida Editurii Biblioteca Metropolitană București.
Notă:
Concurenţii pot participa la mai multe secţiuni, ei vor trimite separat textele, pentru
fiecare secţiune în parte, cu condiția ca acestea să nu fi fost publicate anterior în reviste de
specialiate.
Pentru participanţii la secţiunea poezie este important de reţinut că poeziile trebuie scrise
în acelaşi document, nu în documente separate.
Nu se pot depune contestaţii şi nu se returnează creaţiile care au participat la concurs.
Lucrările care nu se încadrează în parametrii specificaţi vor fi descalificate.
Participarea este gratuită.

Prin participarea la concurs. în această formă, vă exprimaţi acordul ca organizatorii să
prelucreze datele voastre cu caracter personal şi vă asumaţi cunoaşterea drepturilor prevăzute
în Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date. Instituţia organizatoare declară că datele colectate nu vor fi transmise
către un alt operator din ţară sau străinătate, decât în condiţiile prevăzute de lege.
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