Centro Giovani e Poesia – Triuggio

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
SEZIONE ITALIANA – DELEGAZIONE 2^ LOMBARDIA
COMITATO ESECUTIVO LOCALE BRIANTEO

Premiul Internaţional de Poezie
a 31-a ediţie
Centrul Giovani e Poesia din Triuggio (MB) în colaborare cu Primăria din Triuggio, Banca Credito
Cooperativo Valle del Lambro, Centrul Cultural Italo-Român din Milano, Editura Prometheus din
Milamo, ANMIG din Monza şi Brianza, Universitatea Timpul Liber Valle del Lambro, Asociaţia
Pro Loco Triuggio, IPA Regiune Lombardia şi Centrul Lingvistic Cultural QUI Bulgaria, anunţă
cea de-a 31-a ediţie al Premiului Internaţional omonim, rezervat autorilor de poezie în limba
italiană.
Premiul cuprinde 7 secţiuni:
A – copii până la 12 ani împliniţi
B – şcoli (categorie speciala)
C – tineri cu vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani împliniţi
D – tineri de la 18 ani
E – secţiune destinată colectiilor inedite
F – secţiune destinată Fotografiei şi Poeziei pe tema Natură/ Mediul înconjurător/ Societate
G – secţiune destinată “promovării sentimentului de frăţie, dragoste pentru libertate şi apărarea
păcii)
Poeziile vor fi trimise în felul următor:
- Secţiunea A, C, D, G – nu mai mult de trei poezii pe temă liberă, max 32 versuri fiecare;
- Secţiunea E – nu mai puţin de 20 de poezii, nu mai mult de 35, max 32 versuri fiecare;
- Secţiunea B – o singură creaţie pe temă liberă care reprezintă rezultatul unui proiect comun
desfăşurat în şcoală de elevi singuri sau de grupuri ai unei sau mai multor clase
- Secţiunea F – o poezie căreia îi va fi ataşată o fotografie
Toate creaţiile vor fi inedite şi vor fi trimise în 7 copii (doar pentru secţiunea F şi G – 2 copii),
dintre care doar una va conţine datele autorului. La secţiunea C se va ataşa o copie a unui document
de identitate care să conţină data de naştere. Pentru autorii care provin din ţări extra UE,
participarea este gratuită. Textele vor fi trimise în limba originală, dar vor fi însoţite de
traducerea în italiană.
Cote de participare: secţiunile A-B-G – gratuite, C – 10 euro, D – 15 euro, E – 15 euro, F – 5 euro.
Cotele pot fi trimise prin transfer bancar direct în contul următor: ASS.CENTRO GIOVANI E
POESIA (IBAN: IT80Z08901 339300000000008481 - BIC/SWIFT: ICRAITRRP10)

Premiile vor consta în bani (de la 100 la 300 euro), medalii de argint, trofee, diplome, cărţi şi alte
premii speciale.
Termen limită de trimitere a creaţiilor: 31 ianuarie 2022. Premierea va avea loc pe 5 iunie 2022.
Secretariat: CENTRO GIOVANI E POESIA - Via Indipendenza, 25 – 20844 Triuggio (MB)
Pentru mai multe informaţii: tel. şi fax: +390362970302; e-mail: centrogiovaniepoesia@gmail.com

