Regulament de organizare și desfășurare a Concursului Județean de
proză scurtă și poezie „reStart literar”
Ediția a- IV-a, 01 septebrie– 30 octombrie 2021

Articolul 1 – Organizatorii concursului:
(1) Centrul Cultural Județean Arad, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Arad,
denumit în continuare Organizator.
Organizatorul, pentru buna funcționare a proiectului cultural, a hotărât următoarele:
(2) Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului
de organizare și desfășurare a Concursului Județean de proză scurtă și poezie „reStart literar”,
Ediția a-IV-a, 01. septembrie – 30 octombrie 2021;
(3) 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.ccja.ro/category/restartliterar/

Articolul 2 – Condiții de participare la concurs
(1) La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetățenie română sau cetățeni
străini, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, având vârsta sub 20 de ani, au domiciliul
în județul Arad și care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de prezentul Regulament de
organizare și desfășurare a Concursului Județean de proză scurtă și poezie „reStart literar”,;
(2) Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului și nici rudele acestora de gradul I
(copii, părinți, soț/soție), precum nici persoanele antrenate în organizarea și realizarea
festivalului/concursului, membri din juriu și rudele de gradul I ale acestora.
(3) 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.
(4) 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.
(5) Creațiile literare trimise în condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a
Concursului Județean de proză scurtă și poezie „reStart literar”, vor fi însoțite, în mod
obligatoriu de:

a) Date personale – FIȘĂ DE PARTICIPARE (Anexele 1 și 1.1 la Regulament,
www.ccja.ro/category/restartliterar/);
b) Acordul publicării – ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE (Anexa 2
www.ccja.ro/category/restartliterar/);
(6) 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 anexa 1.1, prin care își va exprima acordul ca minorul
pe care îl reprezintă să participe la concurs. Neîndeplinirea acestei cerințe obligatorii precum și
unele omisiuni din formular vor duce la descalificarea automată.
(7) Participanții vor trimite manuscrisul luând cunoștință despre „ACORDUL DREPTULUI DE
PUBLICARE”, astfel, nu vor completa alte formulare, nu se vor scana acte, nu vor semna și nu vor
aștepta confirmarea de primire a acestor documente.
(8) Manuscrisul (textul literar + anexele 1 și 2) va fi trimis doar în format electronic și doar prin
intermediul adresei de e-mail: restartliterar@yahoo.com într-un mesaj care să conţină numele și
secțiunea
la
care
participi,
legate
prin
cratimă
(exemplu: Popescu-Andreea-Maria-sub14 sau Popescu-Andreea-Maria-14-20).

Articolul 3 – Perioada de desfășurare a concursului
(1) Ediția a-III-a a Concursului Județean de proză scurtă și poezie „reStart literar” se desfășoară
după următorul calendar:
a) 01.09.2020 – 27.10.2020 – Înscrierea concurenților și primirea lucrărilor. Lucrările se vor
trimite doar pe parcursul perioadei de înscriere la concurs, și anume începând cu data de
01. septembrie 2021, ora 10:00 și până cel mai târziu la 27 octombrie 2021, ora 23:59;
b) 28-29 .10.2021 – Jurizarea lucrărilor pentru fiecare secțiune.
c) 30.10.2021 – Anunțarea câștigătorilor.
d) După 01.11.2021 – Editarea și lansarea antologiei
e) (2) Perioada de desfășurare a concursului, respectiv toate datele menționate mai sus, se
pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina
web antemenționată orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

Articolul 4 – Secțiuni
(1) Concursul de literatură cuprinde 2 (două) secțiuni (sau categorii de vârstă): sub 14 ani și 1420 de ani.

(2) Tematica
a) Concursul promovează creaţia liberă.
b) Fiecare concurent va trimite minimul 5 (cinci) – maximul 10 (zece) poezii sau 2 proze
scurte. Acestea vor fi transmise la adresa de e-mail restartliterar@yahoo.com.

Articolul 5– Detalii tehnice
(1) Textele creațiilor literare vor fi în limba română, redactate în WORD (format .doc sau .docx),
vor conține diacritice, caracterul Times New Roman de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi
de 1,5.

Articolul 6 – Anunțarea câștigătorilor
Câștigătorii concursului, pentru fiecare secțiune în parte, vor fi anunțați, începând cu data de
30.10.2021, pe site-ul www.ccja.ro/category/restartliterar/

Articolul 7 – Juriul
(1) Juriul, pentru fiecare dintre cele două secțiuni va fi format din 4 (patru) membri, după cum
urmează: Florin Iaru, Dan Mircea Cipariu, Ioan Matiuț și Eugen Rogojan.
Juriul va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune în parte.

Articolul 8 – Premiile Concursului Județean de proză scurtă și poezie
„reStart literar”
(1) Premiul concursului, la ambele secțiuni, va fi includerea textelor înscrise în concurs într-o
antologie literară ce va fi publicată la finalul anului 2021, cu sprijinul Centrului Cultural Județean
Arad, respectiv participarea la un atelier de scriere creativă susținut online de către Florin Iaru și
Dan Mircea Cipariu, în perioada 18 – 23 octombrie 2021.
(2) Numărul de premii acordate, respectiv toate datele menționate mai sus, se pot modifica,
organizatorii concursului având obligația de a anunța în prealabil pe pagina web antemenționată
orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs.

Articolul 9 – Întreruperea concursului
(1) 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
www.ccja.ro/category/restartliterar/
(2) 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 10 – Prelucrarea datelor personale
(1) 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: dreptul de intervenție asupra datelor (art.
14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziție de a folosi datele dv.
personale (art. 15), de a vă adresa justiției (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă
puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: reunire@yahoo.com;
(2) Datele dumneavoastră personale colectate de către Organizator 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 dvs.
(3) Prin Înscrierea în Concurs aveți obligația de a completa corect și integral Pagina 1 – formular
cu date personale, acesta făcând parte din aplicația înscrierii la Concurs.
(4) La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa de e-mail
reunire@yahoo.com, organizatorul se obligă să:
•
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

(5) 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 12 – 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.

Echipa reStart literar

restartliterar@yahoo.com

Arad, 25 august 2021

www.ccja.ro/category/restartliterar/

