CONSILIUL JUDEŢEAN OLT • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA• CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SLATINA
• CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII
TRADIŢIONALE ŞI CULTURAL OLT
• ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII SLATINA • BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ION MINULESCU“

•

MUZEUL JUDEŢEAN OLT • ANSAMBLUL FOLCLORIC PROFESIONIST „ DOINA OLTULUI“
• CENTRUL CULTURAL „EUGEN IONESCU“ SLATINA
• PALATUL COPIILOR „ADRIAN BĂRAN“ SLATINA
PARTENERI MEDIA : TELEVIZIUNI NAŢIONALE • TELEVIZIUNEA LOCALĂ OLT Tv. • PRIMA TV. SLATINA
• T.V.R. CRAIOVA • RADIO - OLTENIA CRAIOVA • PUBLICAŢII LOCALE ŞI REGIONALE •

REGULAMENTUL

FESTIVALULUI – CONCURS DE UMOR
„OLTENII &... RESTU’ LUMII“
EDIŢIA a XXII-a, Slatina 6 – 9 octombrie 2016

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi
Cultural Olt, în colaborare cu Consiliul Judeţean Olt, Primăria Municipiului Slatina,
Consiliul Local al Municipiului Slatina, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina,
Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu“, Muzeul Judeţean Olt, Centrul Cultural
„Eugen
Ionescu“ Slatina, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale „Doina Oltului“, organizează la Slatina cea de-a XXII-a ediţie a Festivalului
– Concurs Național de Umor „Oltenii &... Restu’ Lumii“, în zilele de 6 – 9 octombrie
2016.
Concursul se va desfăşura pe şase secţiuni:

A. Secţiunea - CREAŢIE LITERARĂ – concurs:
- de epigrame pe teme date
- duel epigramatic cu teme date la faţa locului
B. Secţiunea - INTERPRETARE
- recitaluri dramatice – umor
- bancuri cu şi despre olteni
C. Secţiunea - CARICATURĂ;
D. Secţiunea - FOTOGRAFIE UMORISTICĂ;
E. Secţiunea - MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE;
F. Secţiunea - FOLCLOR

D. FOTOGRAFIE UMORISTICĂ
La secţiunea de FOTOGRAFIE UMORISTICĂ poate participa orice creator de gen,
membru sau ne-membru al vreunei asociaţiei de fotografi din România ori de pe alte
meleaguri.
Fiecare concurent poate participa cu minim 3 (trei), maxim 6 (şase) lucrări, monocrom
sau color, nepublicate în presă prin ţară sau străinătate.
Lucrările vor fi expediate în format digital, prin e-mail până cel târziu la data de 25
septembrie 2016 pe adresa de e-mail casaciurea@yahoo.com
Vor fi transmise totodată numele, prenumele, adresa concurentului, adresa de e-mail
şi numărul de telefon, pentru informaţii ulterioare legate de vernisaj, de festivitatea
premiere şi altele.
Lucrările admise în concurs şi cele premiate vor rămâne în patrimoniul
C.J.C.P.C.T.C. Olt, care va avea latitudinea de a le face publice în mass-media, de a
le publica în broşuri sau cărţi ce vor fi editate ulterior pentru promovarea
festivalului, fără acordarea de drepturi de autor.
Autorii lucrărilor îşi vor menţine toate drepturile de autor asupra fotografiilor.
Primii trei clasaţi în urma jurizării vor fi anunţaţi în timp util, pentru a putea participa la
festival în calitate de concurent-invitat care va fi cazat şi va fi omenit cum se cuvine de
nişte gazde serioase, cum suntem noi.
La această secţiune se acordă:
- Locul I + Trofeul;
- Locul II
- Locul III
- persoană de contact: Valeru Ciurea, referent de specialitate în cadrul CJCPCTC
Olt, telefon 0742.065379, e-mail: casaciurea@yahoo.com.

NOTĂ:

Nu se admit vulgarităţi la nici una dintre secţiunile concursului.

1.
Juriul concursului, format din personalităţi ale umorului românesc
şi câştigători ai premiilor la ediţiile precedente ale festivalului, va acorda
premii de clasament în bani, diplome şi trofee, pentru fiecare secţiune în
parte.
2.
Se vor acorda şi alte premii speciale din partea unor publicaţii,
edituri, sponsori.
3.
Organizatorii şi comisia de jurizare îşi rezervă dreptul ca, în funcţie
de valoarea creaţiilor şi în urma evoluţiilor în concurs a tuturor
participanţilor, să poată redistribui, sau să nu acorde toate premiile,
hotărârea fiind definitivă.
4.
În scopul mediatizării festivalului, organizatorii îşi rezervă dreptul
de a populariza lucrările primite şi evoluţiile scenice, în presă, televiziune,
internet etc., fără a acorda drepturi de autor.
5.
Organizatorii asigură pe toată durata manifestării, masă şi cazare,
tuturor participanţilor invitaţi.
6.
Costul transportului intră în obligaţia fiecărui participant sau a
instituţiei pe care acesta o reprezintă.

Organizatorii

