
Regulament de participare 

Concurs județean : „UN MONDE MAGIQUE: L`ENFANCE!” 

EDIŢIA a II-a 

 

Activitatea  I - creaţie literară (proză, poezie) 

 Tema : lumea copilăriei. 

Lucrarea va fi redactată în format Word, în limba franceză, maxim 500 cuvinte (pentru 

lucrările în proză), Times New Roman 12, spaţiere la 1,5 pct. Se vor utiliza obligatoriu 

diacriticile limbii franceze. 

 Lucrările vor conţine titlul, numele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, numele 

profesorului coordonator, bibliografia. Se va ţine cont de originalitatea lucrărilor. 

        NU se percep taxe de participare.  

        Lucrările, însoțite obligatoriu de fișa de înscriere,  vor fi expediate pe adresa persoanei de 

contact, până la  data de  31 mai 2022. Fisierul va fi trimis cu mentiunea obligatorie : pentru 

concurs . 

         Materialele vor fi trimise la adresa de e-mail : florismarandache@yahoo.com. 

Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni.   

 Pentru a intra în posesia diplomelor trimiteţi pe  adresa: Scoala Gimnaziala Stefan cel 

Mare, Com. Stefan cel Mare, Str. Principala , nr. 70, cod. 237455, Județul Olt, până la data de  

31 mai 2021 (data poştei): acordul de parteneriat, semnat și ștampilat, în dublu exemplar și un 

plic A4 timbrat, autoadresat. 

 Jurizare 

Jurizarea va fi realizată de către un juriu de specialitate  în  data de  01.06.2022. 

Ierarhia premianţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.  

Premiile se acordă pe niveluri de studiu (V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XII).  

Numărul menţiunilor poate fi de până la 25% din totalul participanţilor la concurs pe 

secţiune.  

Nu se admit contestaţii. 

Observaţii:  

Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor care 

vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate. 

 



La jurizarea lucrărilor se va ţine seama de următoarele aspecte:  

 elemente de originalitate;  

 calitatea mesajului literar-artistic;  

 corectitudinea gramaticală;  

 aspectul general al lucrării;  

 respectarea tematicii concursului. 
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