REGULAMENTUL OFICIAL
de organizare și desfășurare a concursului de poezie creștină ’’DUMITRU ȘARCOV’’
14 Septembrie 2014 – 23 Mai 2015
Chișinău
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI
Art.1: Organizatorul acestui concurs este Fundația Explorărilor Tradițiilor SpiritualMorale «VASILIADA» în colaborare cu ASCOR Chișinău și editura «Cu Drag». În
calitate de organizatori, am inițiat un proiect-concurs în scop educativ și cultural axat pe
conceptul de poezie creștină.
Art.2: Evenimentul își propune să descopere tinerele talente orientate către poezia
creștină contemporană și să promoveze atât poeții cât și opera acestora.
Art.3: Numele evenimentului este în strânsă corelație cu personalitățile marcante ale
anului în care se organizează concursul. Prin urmare, evenimentul anului 2014-2015 va
aduce omagiu Domnului Dumitru Șarcov.
Art.4: Regulamentul Oficial al Evenimentului este întocmit și va fi făcut public conform
legislației aplicabile în Republica Moldova, fiind disponibil în mod gratuit oricărui
solicitant pe site-ul www.vasiliada.md.
Art.5: Prin participarea la acest Eveniment, participanții sunt de acord să respecte și să
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament
Oficial precum și ale legislației aplicabile.
SECȚIUNEA 2. CRITERIILE DE PARTICIPARE,
DESFĂȘURARE AL EVENIMENTULUI

PERIOADA ȘI

LOCUL

DE

2.1. Participanții și desfășurarea Evenimentului
Art.6: La concurs pot participa toți iubitorii de poezie, cetățeni ai Republicii Moldova,
care îndeplinesc următoarele condiţii:
a. Au vârsta cuprinsă între 7 și 19 de ani;
b. Aparţin unei parohii ortodoxe;
c. În creaţia lor promovează un sentiment religios sănătos, conform învăţăturii
Bisericii Ortodoxe;
d. Vor să-şi pună talentul şi priceperea în slujba Bisericii.
Art.7: Participanții se pot înscrie în concurs cu minim 1 poezie proprie.
Art.8: Creaţiile prezentate, trebuie să fie în întregime originale, să nu fi fost publicate,
până în momentul concursului.

Art.9: Participanţi înscriși la concurs sunt rugați să ia în considerare în momentul
conceperii operei literare și de elementele specifice creației lirice, ca de exemplu:
a. Modalitatea de expunere (descrierea, monologul, dialogul);
b. Imagini poetice (vizuale, auditive, olfactive, motorii, tactile);
c. Figuri de stil (epitet, metaforă, enumeraţie) şi figuri de sunet (aliteraţie,
onomatopee, asonanţă);
d. Prozodia (ritm, rimă, măsura versurilor);
e. Relaţii de opoziţie şi de simetrie;
f.

Eu-l liric ("vocea" care exprimă gândurile poetului);

g. Mărci gramaticale (persoana la pronume, adjective pronominale şi posesive,
verbe);
h. Elemente de recurenţă (motiv poetic, laitmotiv).
Art.10: Se acceptă doar texte scrise în limba română.
Art.11: Nominalizații la secțiunea poezie vor fi anunțați atât pe site-ul www.vasiliada.md,
cât și printr-un e-mail personal.
Art.12: Evaluarea creaţiilor poetice va fi făcută de către juriul desemnat la art. 21, pe
timpul jurizării numele autorului rămânând necunoscut.
Art.13: În desfăşurarea concursului, creaţiile vor fi identificate după titlu. Evaluarea
creaţiilor trimise se va face independent de către fiecare membru al juriului, rezultatul
final fiind cel conform mediei obţinute.
Art.14: Publicarea numelui câştigătorilor va fi făcută doar în momentul stabilirii
clasamentului final.
Art.15: În cazul unor situaţii de egalitate de punctaj, juriul, împreună cu organizatorii, îşi
rezervă dreptul de a institui şi alte premii decât cele anunţate în prezentul Regulament
sau, în funcţie de valoarea lucrărilor, să nu acorde sau să redistribuie unele premii.
Art.16: Toate poeziile nominalizate și caștigătoare vor fi publicate integral în ediție
specială.

2.2. Înscrierea la concurs
Art.17: Înscrierea poeziei în cadrul concursului se va face prin trimiterea prin poștă la
adresa Fundației ”VASILIADA” a următoarelor documente:

a. Atât manuscrisul creației literare, cât și redactarea acestuia în format Word;
b. Formularul de participare completat în întregime(Anexa 1);
c. Acordul Dreptului de Publicare (Anexa 2);
d. Fotografia participantului (3X4-COLOR);
e. Curriculum Vitae al participantului, cu mentionarea activităților extracurriculare (în
special dacă a participat anterior și la alte olimpiade/ concursuri de poezie).
2.3. Data și locul desfășurării concursului:
Art.18: Concursul se desfășoară pe perioada cuprinsă între 14 septembrie 2014 – 23
mai 2015.
Art.19: Data limită a înscrierii poeziilor este 13 decembrie, nici o excepție nefiind permisă.
Art.20: Etapele concursului se vor desfășura după cum urmează:
ÎNSCRIEREA

14 septembrie – 13 decembrie

JURIZAREA

15 ianuarie – 13 februarie

PREMIEREA

23 mai

NB: Perioadele expuse mai sus, în special data preconizată pentru etapa Premierei, pot
fi supuse modificării, schimbările urmând a fi postate în prealabil pe www.vasiliada.md.
2.4. Juriul
Art.21: Componenţa juriului:








Pr. Viorel Cojocaru - preşedinte;
Valentina Butnaru, președinte al Societății Limbii Române;
Prof. Vitalie Ojovan, doctor habilitat în Filosofie;
Zinaida Izbaș, membră a Uniunii Scriitorilor;
Prof. Ion Negrei, Academia de Științe a Moldovei;
Elena Caldare, Director Biblioteca Alba Iulia;
Nina Bejan, organizare ASCOR.

2.5. Acordarea premiilor
Art.22: Juriul va stabili poeziile finaliste și, dintre acestea, poeziile care vor fi distinse cu
premiile I, II și III - clasate în funcție de vârsta participantului. Toate poeziile (dintre cele
finaliste) vor fi considerate a fi terminat concursul la egalitate.

Art.23: Criteriile de jurizare folosite de Organizator vor fi: creativitatea, originalitatea,
claritatea şi corectitudinea în exprimare.
Art.24: Premianții primelor trei locuri vor beneficia de o excursie în România. Ținem să
aducem la cunoștință și faptul că Organizatorii își propun să publice o ediție specială
care va cuprinde poeziile participanților, ediție ce va fi înmânată premianților.
Art.25: Premiul va fi decernat într-un cadru festiv, în prezenţa presei de specialitate,
fiind invitaţi toţi concurenţii.
SECȚIUNEA 3. CONDIȚII ADMINISTRATIVE
3.1. Declarația pe propria răspundere
Art.26: Orice formă de plagiat va fi sancționată cu eliminarea participantului din cadrul
concursului.
Art.27: Organizatorii pot descalifica, fără preaviz, și orice creație ce conține cuvinte
vulgare.
Art.28: Participanții care nu vor da dovadă de bun-simț, respect și decență în
comunicarea (prin orice mijloace) cu organizatorii sau cu ceilalți concurenți vor fi
descalificați.
NB: Sugerăm părinților să "ofere" copiilor posibilitatea de a participa SINGURI la
concurs.
3.2. Respectarea confidențialității
Art.29: Organizatorii nu vor fi responsabili în cazul în care, fără implicarea lor, un terț va
prelua de pe site textele publicate în vederea folosirii lor ulterioare.
Art.30: Organizatorii concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în
conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal.
Art.31: În etapa înscrierii la Concurs, participanții vor avea obligaţia de a completa
corect şi integral Formularul de participare anexat prezentului regulament.

Persoane de contact:
Pr. Viorel Cojocaru
0690 57 795

Nina Bejan
patos-86@mail.ru
079667739

Natalia Deli
natalia.deli@yahoo.com
0697 25 834

Corneliu Plop
plopkorneliu@gmail.com
0611 20 544

prviorelcojocaru@gmail.com

Atenție!
Înscrierea în concurs reprezintă o dovadă a acceptării regulamentului
concursului și asumarea obligativității respectării lui!

DORIM SUCCES TUTUROR PARTICIPANŢILOR!

Anexa 1

Formular de participare
CONCURSUL DE POEZIE CREȘTINĂ
’’DUMITRU ȘARCOV’’

Ediția a I-a
14 Septembrie 2014 – 23 Mai 2015
Chișinău

Nume, prenume
Data, luna, anul naşterii
Domiciliu
Date de contact: tel. fix/mob., e-mail
Studii
Hobby
Denumirea poeziei/ poeziilor
Profesor Îndrumător

Data/ Semnătura
____________/________________

Anexa 2
ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE
Prin completarea şi trimiterea Formularului de Participare către Organizator,
accept ca textul să fie publicat.
Aceasta este declaraţia drepturilor mele în calitate de autor al Manuscrisului şi,
prin acest accept, nu trebuie să semnez în original.
Înteleg că Manuscrisul trimis nu are valoare dacă, la Anexa 1, „Formularul de
participare”, nu sunt completate datele mele personale. În cazul în care voi fi unul
dintre câştigătorii concursului ’’DUMITRU ȘARCOV’’, cesionez drepturile
exclusive asupra acestui material pe o perioadă de 6 ani.
Declar că Manuscrisul trimis este rodul creaţiei mele şi nu a mai fost publicat
până la data înscrierii mele în concursul literar ’’DUMITRU ȘARCOV’’. Am citit şi
sunt de acord cu Regulamentul aflat pe: www.vasiliada.md.

Data/ Semnătura
____________/________________

Anexa 3

Pentru buna funcționare a proiectului cultural, Organizatorii au hotărât
următoarele:
Detalii tehnice
Textele creațiilor literare vor fi editate în WORD, cu diacritice, cu caracter Times
New Romans de mărimea 14, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.
Adresa colectării informațiilor
Plicul ce va conține documentele de înscriere (Fişa de participare, Acordul de
participare şi Manuscrisul) vor fi trimise prin poştă cu Aviz de Recepție la
următoarea adresă:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alba Iulia 16, MD-2064
Fundația ,,VASILIADA,,

