REGULAMENT
PRIMARIA şi CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MUSCEL şi CASA DE
CULTURĂ “TUDOR MUŞATESCU” organizează festivalul naţional-concurs de satiră socială “TUDOR
MUŞATESCU”, Ediţia a XXVIII-a, CÂMPULUNG MUSCEL, în perioada 01-12 Noiembrie 2021.

I. SCOPUL FESTIVALULUI
Festivalul îşi propune promovarea operei lui Tudor Muşatescu, încurajarea creaţiei cu caracter satiric,
descoperirea talentelor şi promovarea acestora, descoperirea şi încurajarea tinerilor pentru promovarea
creaţiei satirico -umoristice.
II. STRUCTURA FESTIVALULUI :
SECŢIUNEA 1: Literatură satirică şi umoristică (lucrarile se vor trimite in trei exemplare pentru
fiecare segment al secţiunii 1).
A. Epigramă : - doua epigrame cu tema “Arivistul”, pornind de la urmatorul citat : “A ajuns pe
picioarele lui din piedicile puse altora” şi două epigrame cu tema libera.
B. Madrigal –Tema “Câmpulung”.
C. Poezie umoristică (rondel, sonet, fabulă, gazel), cu tema “Prostia”, pornind de la mşatismul
“Barbatul prost îţi sare în ochi. Femeia proastă îţi sare în braţe”.
D. Proză umoristică - având tema “Şefia”. (maxim 2 pagini).
Pentru segmentele (A, B. C, D.) nu se admit lucrări care au mai fost publicate sau prezentate în alte
concursuri.
SECTIUNEA 2: Caricatură cu tema “ Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către judele Braşovului ”,
(lucrarile pot fi prezentate numai in format A4, în mod tradiţional, sau digital).
III. INSCRIEREA LA CONCURS
Lucrările se vor trimite până la data de 25 octombrie 2021 ( data poştei ) la adresa : Casa de Cultură
,,Tudor Muşatescu”, Strada Negru Vodă, nr.164, Municipiul Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, cu
specificaţia: “Pentru Festivalul Naţional — Concurs de satiră socială „Tudor Musatescu””.
Pentru Secţiunea 1, în plic se va ataşa un alt plic cu parola şi datele de identificare ale participantului
(nume şi prenume, adresă, e-mail şi numarul de telefon).
Pentru Sectiunea 2 se urmează aceeaşi procedură.
Pentru că anul acesta se împlinesc 500 de ani de la primul document scris în limba română şi
festivalul se desfăşoară sub egida proiectului “Câmpulung 2021, Capitala scrisului românesc”, se
impune scrierea cu litere de mână a lucrărilor prezentate în concurs.
IV. DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI
Festivalul Naţional—Concurs de satiră socială ,,Tudor Muşatescu” se va desfăşura în perioada
01.11.2021 - 12.11.2021 în municipiul Câmpulung-Muscel, judeţul Argeş, după următorul program:

-în perioada 04-05. 11.2021, va avea loc jurizarea lucrarilor.
-în perioada 11 — 12. 11.2021, va avea loc premierea câştigătorilor.
V. JURIUL
Juriul este format din specialisti şi personalităţi ale satirei şi umorului românesc.
Criterii de jurizare:
- adaptarea lucrărilor la temele impuse;
- originalitatea lucrărilor;
- respectarea normelor prozodice şi de punctuaţie.

VI PREMIILE FESTIVALULUI
Se vor acorda urmatoărele premii :
- Marele Premiu şi Trofeul “ Tudor Muşatescu“;
- Premiul I, I, III şi câte doua menţiuni pentru fiecare secţiune.
Fiecare concurent va primi diplomă de participare.
VII. MENŢIUNI
Cazarea şi masa pentru membrii juriului şi pentru concurenţii premiaţi sunt suportate de către
organizatori, iar cheltuelile de transport le vor suporta participanţii.
Relaţii suplimentare : Persoana de contact - profesor Maria Chirtoacă — telefoane : 0740-201973,
email: chirtoaca_maria@yahoo.com, sau la numerele de telefon: 0348-413139 ; 0762646949.
Casa de cultură “Tudor Muşatescu”
Manager,
Ion Liviu Jana

