REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PRIMEI EDIȚII ACONCURSULUI
NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ
,,PRIETENIE PRIN CUVÂNT”
Art. 1 - Organizatorul Concursului:
Asociația Internațională a Polițiștilor - Secția Română, cu sediul în București,
Soseaua Olteniței, nr. 158-160, sector 4, în colaborare cu Centrul Cultural al M.A.I., cu
sediul în str. Mihai Vodă, nr. 17, sector 5, București, organizează prima ediție a
concursului de creație literară ,,PRIETENIE PRIN CUVÂNT”, având ca obiectiv
implicarea membrilor IPA și a personalului din structurile M.A.I. precum și a copiilor
acestora în activitățile cultural-educative organizate cu scopul de a stimula latura
creativă individuală, precum și de a valorifica capacitatea participanților de a-și exprima
în mod creativ gândurile, ideile și imaginația, în proză, în versuri și în epigrame.
Art. 2 - Condiții de participare:
Se pot inscrie în vederea participării la Concurs, doar cei care fac parte din
structurile M.A.I. și copiii acestora, cu domiciliul sau reședința în România. În cazul
copiilor, prin ,,Participant” se înțelege părintele, tutorele legal al copilului care va fi
înscris in concurs.
Nu pot participa la acest concurs:
 persoanele angrenate în organizarea și desfășurarea concursului
și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție);
 membrii juriului și nici rudele de gradul I ale acestora.
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 ale Statului Român, aflate în vigoare la data
Concursului.
Creațiile literare trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și
desfășurare vor fi însoțite, în mod obligatoriu de:
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE – anexa 1;
ACORDUL DE PRELUCRARE A DATELOR– anexa 2;
Înscrisurile menționate anterior se vor transmite într-un singur document (textul
literar + anexele 1 și 2). În cazul în care participantul nu a împlinit încă vârsta de 18 ani,
reprezentantul legal al acestuia va trebui să completeze, în FIȘA DE ÎNSCRIERE

rubricile aferente, prin aceasta exprimându-și acordul de participare al minorului pe
bază de semnătură.
Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii, precum și unele omisiuni din formular
vor duce la descalificarea automată.
Manuscrisul (textul literar + anexele 1 și 2) va fi trimis în format electronic prin intermediul adreselor de e-mail secretariat@iparomania.ro și tautou2008@yahoo.com, întrun mesaj care să aibă ca subiect toate datele (numele și prenumele, vârsta și secțiunea la
care se participă), legate prin cratimă (exemplu: Mirea -Andreea-Maria 14-18- Poezie,
sau Popescu-Andreea-Maria – peste 18 - EPIGRAMA).
Art. 3 - Perioada și locul de desfășurare:
Concursul cu premii ,,PRIETENIE PRIN CUVÂNT" se desfășoară după următorul
calendar :
a) perioada 01.11.2020– 13.12.2020 – înscrierea concurenților, primirea și evaluarea
lucrărilor. Lucrările se vor trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și
anume începând cu data de 01 noiembrie 2020, ora 00:01 și până cel mai târziu la 13 decembrie 2020, ora 23:59;
b) perioada 14.12.2020 – 20.12.2020 - Jurizarea lucrărilor pentru fiecare secțiune: 14 18 ani și peste 18 ani;
c) 23.12.2020 – Anunțarea câștigătorilor. Concurenții care vor fi premiați vor fi anunțați
prin e-mail. De asemenea, toți concurenții vor primi diplome de participare.
Articolul 4 – Secțiuni și categorii de vârstă:
Concursul cuprinde 3 (trei) secțiuni și 2 (două) categorii de vârstă):
a. Secțiuni:
- Proză
- Epigramă
- Poezie
b. Vârstă:
- ADULȚI – membri IPA Secția Română și cu vârsta peste18 ani;
- ADOLESCENȚI – copiii membrilor IPA, cu vârsta între 14-18 ani.
Articolul 5 – Tematică și detalii tehnice:
Concursul nu dispune de o temă dată, aceasta fiind la alegerea participanților.
Fiecare concurent poate participa cu 3 poeme/ epigrame/ texte nepublicate în presă
sau în alte medii de publicitate și nepremiate la alte concursuri din țară sau din străinătate.
Textele creațiilor literare vor fi în limba română, redactate în WORD (format .doc
sau .docx) vor conține diacritice, caracterul Times New Roman de mărimea 14, iar
spațiul între rânduri va fi de 1,5.

Este interzisă utilizarea de texte care se regăsesc în campanii sau materiale de
informare disponibile publicului in mediul on-line sau pe alte suporturi.
Articolul 6 – Jurizarea lucrărilor
Juriul urmează a fi stabilit la o dată care va fi comunicată ulterior și va fi format din
scriitori, critici literari, cadre didactice, invitați din domeniul literar.
Membrii juriului vor analiza, selecționa, evalua și premia lucrările după
următoarele criterii de evaluare :

Creativitate și originalitate;

Autenticitate și expresivitate;

Claritate și corectitudine în exprimare;

Respectarea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație.
Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune
în parte.
Articolul 7 – Premiile Concursului
Pentru fiecare categorie, se vor acorda următoarele premii:

Premiul I;

Premiul II;

Premiul III;

3 Mențiuni.

Se va acorda ,,PREMIU SPECIAL” al organizatorului.
Concurenții care se vor evidenția prin valoare creativă se pot înscrie în Cenaclul
Literar ”Nichita Stănescu” al M.A.I., care funcționează în cadrul Centrului Cultural al
M.A.I. Creațiile cele mai bune vor fi publicate într-o antologie editată de cele două
instituții colaboratoare.
Articolul 8 – Întreruperea concursului
Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o
decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul web al instituțiilor organizatoare.
Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este
definită astfel: „Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.
Articolul 9 – Prelucrarea datelor personale
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu
modificările și completările ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor personale: drep-

tul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date
(art. 13), de opoziție de a folosi datele participanților (art. 15), de a se adresa justiției (art.
18). Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții se pot adresa cu o cerere scrisă,
datată și semnată, la adresa de e-mail secretariat@iparomania.ro.
Datele personale colectate de către Organizatori în condițiile expuse mai sus, vor
putea fi folosite și/sau transferate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, educație
și cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri, reprezentând acordul
participantilor, pe bază de semnătură.
Prin Înscrierea în Concurs participanții au obligația de a completa corect și integral
formularul cu date personale, acesta făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.
La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail
secretariat@iparomania.ro, organizatorul se obligă:
- Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date
anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;
- Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Prin completarea anexelor antemenționate și trimiterea acestora către Organizator,
în vederea participării la concurs, participantul sau reprezentantul legal al participantului
își oferă implicit acordul pentru prelucrarea de către organizator a datelor personale.
Articolul 10 – Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești române competente.
Articolul 11 - Mediatizarea concursului
Mediatizarea concursului se va face:
- pe pagina web a I.P.A. Sectia Română
- pe rețelele de socializare ale IPA Sectia Română și ale Centrului Cultural al
M.A.I.;
- prin intermediului rețelei de INTRANET a IPA Secția Română.
Articolul 12 - Dispoziții finale
Coordonatorii acestui proiect din partea I.P.A. Secția Română sunt: președintele
I.P.A. Secția Română – domnul Mihai Tărtăreanu și doamna Mirea Mariana,
președinte IPA – Regiunea 25 București, respective Lidia Obeadă, reprezentant
Cenaclul Literar ,,Nichita Stănescu”.
Drepturile privind originalitatea acestui concurs aparțin organizatorilor I.P.A.
Secția Română.

