CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT
Str. Lipscani, nr.33 - Judeţul Olt - Cod 230079 • Tel/Fax:0249/412345

STIMAŢI COLEGI,

În fabulosul spațiu mioritic oltenii au jucat dintotdeauna un rol
important, preluând umorul etnogenetic în integralitatea sa.
În sensul acesta, a XXVI-a ediție a Festivalului Naţional – Concurs de
Umor – „Oltenii &… Restu’ Lumii“, vă face cuvenita, cuviincioasa și
reverențioasa invitație de a participa în calitate de… ”restu’ lumii”, adică de
prieteni adevărați și dragi nouă, în perioada 24-26 septembrie 2021 la o nouă
și emblematică ediție.
Cu aleasa consideratie,
Organizatorii
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REGULAMENTUL
FESTIVALULUI NAŢIONAL – CONCURS DE UMOR –
„OLTENII &... RESTU’ LUMII“
EDIŢIA a XXV-a, Slatina 24- 26 septembrie 2021

Centrul Judeţean de Cultură și Artă Olt, în colaborare cu Consiliul
Judeţean Olt, Primăria Municipiului Slatina, Consiliul Local al Municipiului
Slatina, Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu“, Muzeul Judeţean Olt, Centrul
Cultural „Eugen Ionescu“ Slatina, Palatul Copiilor „Adrian Băran“, organizează
la Slatina a XXVI-a ediţie a Festivalului – Concurs de Umor „Oltenii &... Restu’
Lumii“, în zilele de 24 - 26 septembrie 2021.
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
- concurs de carte ( proză satirică; epigramă)
B. Secţiunea - CARICATURĂ;
- concurs de caricatură
- expoziții de caricatură
- caricaturiști în festival
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C. Secţiunea - MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE;
D. Secţiunea – FOLCLOR.
A. CREAŢIE LITERARĂ
B.
1. Concurs de epigrame pe teme date - Duel epigramatic.
Pentru această secţiune concurenţii vor trimite într-un plic, sistem motto,
10 epigrame, în trei exemplare, câte 3 pentru fiecare din următoarele teme şi 4
epigrame pe temă liberă:
- Teme impuse:
- „Vine valu’…“
- „Vecină, dragă vecină!“
- Temă liberă
pe adresa: Centrul Judeţean de Cultură și Artă Olt, str. Mănăstirii, Nr.
1A, Slatina, jud. Olt, cod 230019, cu specificația, pentru concursul „Oltenii
&...Restu’ Lumii“, secţiunea – Concurs de epigramă - până pe data de 10
septembrie 2021, data poştei.
Lucrările primite vor fi jurizate de către o comisie de specialitate, formată
din trei membri, iar premiile se vor acorda în funcție de punctajul obținut.
Concurenţii premiaţi în cadrul secţiunii vor fi anunţaţi telefonic, în timp util, și
invitați de către organizatori, pentru a participa atât la festivitatea de premiere,
cat și la “Duelul epigramatic”, organizat în cadrul festivalului.
Se vor acorda următoarele premii:
- Marele premiu „Nicolae Fulga“ + Trofeul
- Premiul I
- Premiul II
- Premiul III
- 2 Menţiuni.
Pentru “Duelul epigramatic” vor fi selectaţi 6 (şase) autori, care vor susţine un
duel epigramatic, cu teme date la faţa locului, în cadrul unui spectacol, în aer
liber sau nu, dotat cu premii „speciale“.
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2. Concurs Volum de carte ( proză satirică; epigramă)
La secţiunea concurs de carte se va acorda câte un singur premiu, pentru
cea mai bună carte, pe fiecare secțiune.
Lucrările (3 exemplare) vor fi trimise pe adresa: Centrul Judeţean de
Cultură și Artă Olt, str. Mănăstirii, Nr. 1A, Slatina, jud. Olt, cod 230019, cu
specificația, pentru concursul „Oltenii &...Restu’ Lumii“, secţiunea – Concurs
de carte- până pe data de 10 septembrie 2021, data poştei.
Concurenţii premiaţi în cadrul secţiunii de CREAŢIE LITERARĂ vor fi
anunţaţi telefonic, în timp util de către organizatori, pentru a participa atât la
Duelul epigramatic cât şi la festivitatea de premiere.
Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul C.J.C.A. Olt, care va avea
latitudinea de a le face publice în mass-media scrisă sau vorbită, fără acordarea
drepturilor de autor.
Atât coletele cât şi plicurile trimise vor conţine datele de identificare ale
fiecărui concurent: Nume şi prenume, adresa, nr. telefon fix/mobil, adresa de
e-mail. - persoană de contact: Ristina Baboi, tel. 0772/078514, e-mail:
ristinababoi@artasiculturaolt.ro
B. CARICATURĂ
La secţiunea CARICATURĂ pot participa toţi creatorii de gen, membri
sau nemembri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, precum şi elevi ai
Şcolilor de Caricatură din ţară.
Fiecare concurent poate participa cu 5 (cinci) lucrări alb-negru sau color
(tuş, creion, cărbune, acuarelă, etc.), cu tema: "Oltean sunt pe un’ m-oi duce!"
nepublicate în presă şi nepremiate la alte concursuri din ţară sau străinătate.
Lucrările vor fi expediate până cel târziu la data de 10 septembrie 2021 (data
poştei) pe adresa: Centrul Judeţean de Cultură și Artă Olt, str. Mănăstirii, Nr.
1A, Slatina, jud. Olt, cod 230019..
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Se va consemna pe plic: Pentru concursul „Oltenii &...Restu’ Lumii“,
secţiunea - CARICATURĂ. Dimensiunile lucrărilor trimise pot fi format A4
sau A3, nu alte dimensiuni, inclusiv passepartout-ul. Pe verso, vor fi înscrise
numele, prenumele, adresa concurentului, numărul de telefon, adresa de e-mail,
pentru eventuale informaţii ulterioare. Cheltuielile aferente trimiterii lucrărilor
vor fi suportate de catre concurent sau de către instituţia pe care o reprezintă.
Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul C.J.C.A. 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
drepturilor de autor.
Se vor acorda următoarele premii:
- Locul I + Trofeul;
- Locul II;
- Locul III;
- Menţiune
- persoană de contact: Ristina Baboi, tel. 0772/078514, e-mail:
ristinababoi@artasiculturaolt.ro

E. MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE
Pe parcursul Festivalului Naţionl – Concurs de Umor – „Oltenii &...
Restu’ Lumii“ se va desfăşura Târgul Meşterilor Populari, în cadrul căruia
vor expune creatori de artă populară reprezentativi din zona Olteniei şi din ţară.
Organizatorii asigură cazare și masă, cheltuielile de deplasare revenind
creatorului popular sau instituţiei pe care acesta o reprezintă.
Persoană de contact: Nicolae POPA consultant artistic în cadrul
CJCAOlt, telefon 0721227060, email: nicuionpopa@yahoo.com

F. FOLCLOR
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Pe durata desfăşurării Festivalului Naţional – Concurs de Umor –
„Oltenii &... Restu’ Lumii“, vor susţine recitaluri cele mai reprezentative
tarafuri şi ansambluri folclorice din judeţ, se va desfăşura parada portului
popular, precum şi recitalul fanfarei Lyra Band.
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.
Sectia: Programe, Proiecte, Impresariat, Spectacole,
Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale

Organizatorii.
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Cercetare,

