
 
 

REGULAMENT CONCURS 
”Concursul Național Studențesc de Poezie ”Juventus” 2021” 

 
Concursul este organizat pe o secțiune: 

Poezie 
La concurs pot participa tinerii și studenții creatori cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 

ani.  
Concurenții vor trimite maximum 3 poezii, fiecare poezie fiind dactilografiată pe câte 

o singură pagină şi semnată cu un pseudonim (motto). Pseudonimul (motto-ul), numele real 
al autorului, adresa şi numărul de telefon se vor scrie pe o altă pagină.  Formatul paginii 
trebuie să fie A4, spațiere 1,5 și margini de 2 cm, font 12, Times New Roman. Lucrările 
trebuie redactate cu diacritice.  Fișierele se salvează PO (pentru poezie), urmat de numele și 
prenumele autorului. 

Lucrările se pot trimite pe adresa de email a organizatorului, ccs.pitesti@yahoo.com. 
În momentul în care autorul se decide să trimită lucrările la acest concurs, renunță la 

drepturile de autor sau orice pretenții materiale legate de publicarea acestora. E-mail-urile 
concurenților se primesc până la data de 3 mai 2021, ora 16:00. Câştigătorii vor fi desemnați 
pe data de 9 mai 2021, de un juriu alcătuit din personalități argeșene din domeniul literar și 
reprezentanții CCS Pitești. Câștigătorii vor fi recompensați cu trofeu, diplome transmise 
online și cu premii inedite, pe care le vor oferi sponsorii. Lista sponsorilor rămâne deschisă 
până la data finalizării înscrierilor. De asemenea, participanții vor avea ocazia de a-și publica 
creațiile în revista Juventus a CCS Pitești.  

Sunt eliminați din concurs cei care nu au trimis în perioada concursului toate 
documentele necesare înscrierii.  

Organizatorul va considera în mod automat că trimiterea documentelor de înscriere 
reprezintă participarea concurentului la concurs și că acesta este de acord cu regulamentul 
concursului.  

Participarea la concurs şi transmiterea documentelor implică acordul autorului ca 
materialele participante în concurs să poată fi folosite de către Casa de Cultură a Studenților 
Pitești în scopul promovării concursului şi a realizării de materiale de prezentare a CCS 
Pitești, cu menţionarea numelui autorului; depunerea datelor de înscriere (pentru studenți 
copie CI și carnet de student) și a consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter 
personal reprezintă consimţământul autorului cu privire la această formă de utilizare, 
nelimitată în timp şi spaţiu. 

Lucrările trimise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi. Organizatorul nu îşi 
asumă răspunderea pentru nicio lucrare însuşită în mod ilegal de către concurenţi; 
concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea 
ca urmare a participării cu lucrareas la acest concurs. 

Rezultatele nu pot fi contestate.  
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