
SUB
STINDARDUL
TRIC0LOR

FESTIVAL-CONCURS
DE LITERATURĂ PATRIOTICĂ
Ediția I-a, Arad 2019
Adresa: Arad, Bd. Decebal. Nr. 19
Tel. 0770185871, 0757591027
Email: stindardarad@yahoo.com

INVITAȚIE PENTRU AUTORII DE LITERATURĂ PATRIOTICĂ

COMITETUL DE ORGANIZARE a primei ediții a Festivalului-concurs de literatură patriotică „SUB
STINDARDUL TRICOLOR” anunță creatorii de proză și poezie patriotică, din țară și din străinătate, inițierea
unui concurs dedicat Centenarului intrării Armatei Române în Arad – 17 mai 1919-17 mai 2019, instalându-se
cu această ocazie administrația Regatului României în municipiul și județul de la Poarta de Vest a țării, odată cu
instaurarea democrației constituționale românești în toate regiunile istorice unite la 1918.
ORGANIZATORI: Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”– Filiala

Județeană „ZIRIDAVA” Arad, Asociația Națională a Veteranilor de Război – Filiala Județeană „ZĂRANDUL”
Arad, Asociația Națională „Cultul Eroilor-Regina Maria” – Filiala Județeană „AVRAM IANCU” Arad, Cercul
Militar Arad, Liga Scriitorilor din România – Filiala Județeană „IOAN SLAVICI” Arad, Biblioteca Județeană
„A.D. Xenopol” Arad, Salonul Cultural „Gutenberg” Arad.
DESPRE CONCURS
Autorii (fără limită de vârstă) vor trimite lucrările în limba română, în format electronic, pe adresa de email

stindardarad@yahoo.com până în data de 15.04.2019.
Creațiile acceptate în concurs pot fi în versuri sau în proză:
-poezie: 2-3 poezii/concurent;
-proză: o lucrare (eseu, schiță, povestire, fragment de roman, de nuvelă sau de piesă de teatru) de cel mult trei

pagini cu font Times New Roman, size 14, aliniat la stânga, cu diacritice.
Lucrările vor fi semnate cu numele autorului sau cu un nume - pseudonim literar. Se vor menționa în email

adresa concurentului, telefon de contact și numele real (în cazul lucrărilor semnate cu pseudonim).
În perioada 15.04.2019-13.05.2019 Juriul va evalua lucrările și va acorda cinci premii (trei premii și două

mențiuni). Înmânarea premiilor se va face în cadrul unui simpozion festiv care va avea loc la Arad în data de
14.05.2019.
COSTURI ȘI TAXE
-Participarea la festivalul-concurs și la simpozionul festiv nu este condiționată de nicio taxă.
-Cheltuielile de deplasare la/de la Arad vor fi suportate de concurenți.
Lucrările valoroase vor fi publicate în mass-media locală și națională și în reviste literare.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG SĂ PARTICIPAȚI
LA CONCURSUL „SUB STINDARDUL TRICOLOR”,
SPRE SLAVA EROILOR NEAMULUI ROMÂNESC!
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