
CONCURS DE NUVELE FRANCO – ROMANE 2017

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Articolul 1 

Asociaţia de prietenie « Ille et Vilaine Sibiu » (Casa Franceză) şi Asociaţia « Solidarité 35 Roumanie » din 
Rennes, Franţa,  organizează un concurs de nuvele cu tema  « Moi et l'autre »/ «  Eu şi celălalt ». Nuvelele 
trebuie să fie axate pe această temă.

Articolul  2 

Concursul este deschis tuturor persoanelor cu vârste între 15 şi 30 ani care locuiesc în oraşul şi judeţul Sibiu  
şi se va desfăşura în perioada 1 - 26 februarie  2017.

Articolul  3 

Participanţii la concurs trebuie să scrie o nuvelă în limba franceză sau în limba română (limba rămâne la  
alegerea fiecărui participant) de maximum 5 pagini în format A4, respectând tema impusă. Textul trebuie să 
aibă un titlu şi să fie scris cu mărimea 12,  la un spaţiu de 1,5 între linii.

Articolul  4 

Nuvelele  trebuie  trimise  pe  e-mail  până  în  data  de  26  februarie  2017,  data  limită,  la: 
volontaires35r@gmail.com . La obiectul  mesajului se va menţiona: “Concurs de nuvele 2017 – Sibiu ».

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu înscrie în concurs participările incomplete.

In fişierul atasat mesajului trebuie trimise : 

• Textul cu nuvela, în limba franceză sau română, în format Word, Open Office  sau PDF 

• Fişa de înscriere la concurs completată cu toate datele participantului. 

Articolul  5 

Fiecare participant are dreptul să participe doar cu un singur text şi să declare că este autorul textului trimis.  
Textul trebuie să fie inedit. Orice plagiat, chiar şi parţial, va atrage eliminarea din oficiu a participantului.

Articolul  6

Înscriindu-se la acest concurs, fiecare participant autorizează organizatorii să multiplice şi să difuzeze gratuit  
nuvelele pe site-ul Internet al Asociaţiei de prietenie « Ille et Vilaine – Sibiu », www.apivs.ro şi să le publice 
într-o culegere, care va fi distribuită gratuit.

Articolul  7 

Responsabilii concursului îşi rezervă dreptul de a retrage textele pe care le consideră cu caracter pornografic, 
pedofil,  rasist  sau  discriminatoriu.  Participanţii  respectivi  nu  vor  putea  să  conteste  decizia  juriului  şi  a 
responsabililor concursului. 

mailto:volontaires35r@gmail.com
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Articolul  8 

Juriul, format din reprezentanţi din domeniul culturii, persoane de la Casa franceză, profesori şi studenţi, va  
selectiona 3 nuvele în limba franceză şi 3 nuvele în limba română. 

Urmatoarele premii vor fi acordate câştigătorilor concursului: 

Pentru nuvela în limba franceză : 

Premiul I : cărţi în limba franceză oferite de Librăria “Kyralina“

Premiul II : un abonament la Revista “Bouts du monde“

Premiul III : un carnet de note

Pentru nuvela în limba română:

Premiul I: cărţi în limba română oferite de Librăria “Habitus”

Premiul II: un abonament la Revista “Regard”

Premiul III: un carnet de note

Articolul  9 

Textele premiate vor fi publicate pe site-ul Internet al APIVS, www.apivs.ro, accesul fiind gratuit, şi într-o 
culegere de nuvele, care va fi distribuită gratuit.

Articolul  10 

Toţi participanţii la concurs vor  fi  invitaţi la festivitatea de înmânare a premiilor. 

Câştigătorii concursului se angajează să participe la diferitele evenimente de valorizare a concursului, mai  
ales cu ocazia premierii din data de 20 martie 2017 la ora 17,00 (data poate fi modificată).).

Article 11 

Participarea la concurs implică acceptarea prezentului Regulament.

Organizatorii concursului :

Asociaţia de prietenie “Ille et Vilaine – Sibiu”

Asociaţia “Solidarité 35 Roumanie”

http://www.apivs.ro/

