
ANEXA 1 

FIȘA DE PARTICIPARE 

pentru participanții majori 

 

Subsemnata/Subsemnatul, 

Prenume: __________________________________________________ 

Nume:  __________________________________________________ 

Adresa: Str___________________________________________.,Nr___________________, 

Bl_______.,  Sc_______.,Etj_______., Ap_______.,       

Judeţ: ________, 

Localitatea:_______________________________, 

Telefon mobil (format +40 123 456 789 ): ________________________________________, 

E-mail:_________________________________, 

Declar că am cetățenie română și am împlinit 18 ani.  

Solicit, prin prezenta, să particip la Ediția IV - 2021, a Concursului Județean de proză scurtă și poezie 

„reStart literar”, la  secțiunea 14-20 de ani.  

De asemenea, sunt de acord ca lucrările care vor fi premiate să fie publicate în anologia “reStart 

literar”, ediția 2021. 

 Pentru aceasta, vă trimit următoarele lucrări: 

_______________________________________________. 

 

 

 

Data           Semnătura 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXA 1.1 

FIȘA DE PARTICIPARE 

pentru reprezentanții legali ai participanților minori 

 

Subsemnata/Subsemnatul, 

Prenume: __________________________________________________ 

Nume:  __________________________________________________ 

Adresa: Str___________________________________________.,Nr___________________, 

Bl_______.,  Sc_______.,Etj_______., Ap_______.,       

Judeţ: ________, 

Localitatea:_______________________________, 

Telefon mobil (format +40 123 456 789 ): ________________________________________, 

E-mail:_________________________________, 

în calitate de reprezentant legal al concurentului __________________________________, 

Solicit, prin prezenta, ca minorul să participe la Ediția IV a – 2021, a Concursului Județean de proză 

scurtă și poezie „reStart literar”, la  secțiunea sub 14 ani.  

De asemenea, sunt de acord ca lucrările care vor fi premiate să fie publicate în anologia “reStart 

literar” ediția 2021. 

 Pentru aceasta, vă trimit următoroarele lucrări: 

_______________________________________________. 

 

 

Data           Semnătura 

 

 

 

 



 

ANEXA 2 

ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE, DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Prin completarea și trimiterea acestui document către Organizatori, accept ca textele să fie 

publicate. Aceasta este declarația drepturilor mele, în calitate de autor al Manuscrisului și, prin acest 

accept, nu trebuie să semnez în original.  

Înțeleg că Manuscrisul trimis nu are valoare dacă nu este trimis în acest document, la Anexa 1 „Fișa 

de participare” fiind completate datele mele personale, iar la Anexa 2 fiind „Acordul pentru 

publicare”. Cesionarea drepturilor asupra acestui material este pe o perioadă nelimitată.   

Sunt conștient(ă) că desemnarea mea ca premiant(ă) va însemna o confruntare a celor declarate în 

Anexa 1, cu actele în original și prezența fizică. Orice neconcordanță între cele declarate și acte vor 

exclude Manuscrisul din competiție. Orice omisiune duce automat la descalificarea din concurs.  

Declar că Manuscrisul trimis este rodul creației mele și nu a mai fost publicat într-un volum propriu 

până la data înscrierii mele în concursul de proză scurtă și poezie „ReStart Literar”. Am citit și sunt de 

acord cu Regulamentul aflat pe pagina oficială a festivalului: www.ccja.ro/category/restartliterar/  

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale furnizate prin intermediul fișelor de 

înscriere la concurs, conform informațiilor prezentate în Regulamentul Oficial al concursului. 

Acest document este salvat cu altă denumire decât numele original al creației literare și conține 

numele, toate prenumele și secțiunea la care particip, legate prin cratimă 

(exemplu: Popescu-Andreea-Maria-sub14 sau Popescu-Andreea-Maria-14-20). 

 

Adresa de corespondență unde se trimite Manuscrisul: 

- În format digital, pe adresa de mail: restartliterar@yahoo.com 


