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FESTIVALUL  INTERNAŢIONAL  DE  GRAFICĂ  SATIRICĂ  ŞI  

LITERATURĂ UMORISTICĂ  „UMOR  LA...GURA  HUMORULUI” 

  Ediţia a XXXI-a, 2021 
 

 

A XXXI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Grafică Satirică şi Literatură 

Umoristică „Umor la... Gura Humorului” va avea loc în perioada 28 iulie – 30 iulie 2021.  

Ediția din acest an va fi una online!   

 

 

 

REGULAMENT 

 

SECȚIUNEA  LITERATURĂ  UMORISTICĂ 

 
 

1. Tema ediţiei : RELAXARE 

2. Secțiunea literatură umoristică conține două categorii distincte: 

a. Epigrama 

b. Poezie umoristică 

 

3. Sunt acceptate numai lucrări în limba română, nepublicate şi nepremiate la alte 

concursuri. 

 

4. Toate lucrările vor fi semnate în sistem motto. 

 

5. Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul Festivalului „Umor la 

....Gura Humorului”, organizatorii rezervându-şi dreptul de a le folosi în materialele 

editate ulterior (numai cu menţionarea numelui autorului). 

 

6. Participanţii trebuie să completeze şi să expedieze, împreună cu lucrările, formularul de 

înscriere însoţit de un scurt CV şi o fotografie personală la dimensiunea minima 6 x 9 cm 

(pe hârtie) sau 710 x 1065 pixeli (în format digital). 

 

7. Numărul de lucrări; 

- Epigrame  -  5 epigrame din care 4 epigrame la temă și a 5 a fără temă dar trebuie 

să conțină cuvântul HUMOR 

                  

- Poezie  umoristică – 3 poezii 

 

Fiecare concurent poate participa la una sau ambele categorii. 

  



 

 

8. Se vor acorda următoarele premii: 

 

      Premiul I :  200 euro pentru epigramă şi 200 euro pentru poezie umoristică 

Premiul II  :  100 euro pentru epigramă şi 100 euro pentru poezie umoristică 

Premiul III  :  50 euro pentru epigramă şi 50 euro pentru poezie umoristică 

                                    

9. Fişa de înscriere, CV-ul şi fotografia  se vor trimite, până la data de 05 iulie 2021,    

(data   poştei ) la : 

                       -  adresa de e-mail :  literatura@umorlagurahumorului.ro 

                                                            sau  

                       -  adresa poştală: Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Piaţa  

                          Republicii,nr. 2, 725300 – Gura Humorului, Judeţul Suceava, cu menţiunea:  

                          Pentru  „Festivalul Umor la... la Gura Humorului” 

          10. Lucrările vor fi scrise:  

• în Times New Roman CE, dimensiunea fontului 12, spaţierea rândurilor 

150 %, pentru lucrările trimise prin poştă 

sau 

• format doc/docx, culese în Times New Roman CE, dimensiunea fontului 

12, spaţierea rândurilor 150 %, pentru  lucrările trimise prin  

e-mail 

 

11. Laureaţii vor fi anunţaţi, online, în data de 30 iulie 2021, urmând ca diplomele să fie 

trimise prin poștă și premiile în bani prin virament bancar. 

 

12. Juriul are latitudinea acordării, neacordării sau redistribuirii premiilor. 

 

13. De asemenea, juriul are latitudinea de a stabili lucrările ce pot fi  premiate  de  către   

      eventualii sponsori, asociaţii, mass-media, instituţii, societăţi comerciale, persoane   

              private etc. 

 

14. Nu se percepe taxă de participare. 

 

15. Participanții vor primi în timp util programul celei de-a XXXI-a ediții a Festivalului 

Internaţional de Grafică Satirică şi Literatură Umoristică „Umor la... Gura Humorului”. 

 

              Relaţii suplimentare se pot obţine de la: 

 

            Biroul de Relaţii cu Presa al  Festivalului "Umor la... Gura Humorului" 

 

• Muzeograf Galavan Robert - Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina 

                        Telefon :  00 40 757485882                    

                        E-mail:  literatura@umorlagurahumorului.ro 

 

• Prof. Sever Dumitrache – Casa de Cultură Gura Humorului  

Telefon : 00 40 723270520 

 

• Prof. Constantin Moldovan 

Telefon: 00 40 748551650 

mailto:literatura@umorlagurahumorului.ro

