REGULAMENT
Concursul epistolar pentru copii şi tineri, ediţia 2012-2013
Concursul epistolar pentru copii şi tineri este organizat de către Compania Naţională Poşta
Română S.A. sub egida Uniunii Poştale Universale, cu sprijinul Ministerului Educaţiei,
Cercetării,Tineretului şi Sportului.
1.Participanţii la concurs
La concurs pot participa copii şi tineri cu vârsta de până la 15 ani.
2.Conţinutul şi forma compoziţiilor
Tema celei de-a 42-a ediţie a Concursului epistolar pentru tineret este „Compuneţi o
scrisoare prin care să explicaţi de ce apa este o resursă preţioasă”.
Lucrările trebuie să respecte strict tema şi nu trebuie să depăşească limita maximă de 800 de
cuvinte în limba română. Compoziţiile trebuie să aibă forma unei scrisori şi să conţină
elementele unei scrisori (loc şi data, adresa destinatarului, salut şi încheiere, semnatura).
Lucrarea înscrisă la concurs trebuie să fie recentă şi nepublicată.
3. Etapele concursului
Lansarea concursului a avut loc în data de 9 octombrie 2012, iar câştigătorii etapei naţionale
vor fi desemnaţi la inceputul lunii aprilie 2013.
La nivel naţional, competiţia se desfăşoară în trei etape: judeţeană, regională şi naţională, în
perioada 9 octombrie 2012 – 15 martie 2013.
Participanţii vor transmite lucrările oficiilor judeţene de poştă până la data de 13 ianuarie
2013, data poştei, cu menţiunea „pentru concursul epistolar”.
- Desemnarea câştigătorilor fazei judeţene va avea loc pana la data de 27 ianuarie 2013.
- Lucrările primilor trei câştigători ai fazei judeţene vor fi transmise spre selecţie Centrelor
Operaţionale Regionale ale judeţului respectiv. În urma evaluării acestora, vor fi desemnaţi
câştigătorii etapei regionale pâna la data de 17 februarie 2013.
- Câştigătorul locului I din fiecare dintre cele opt regiuni poştale se califică pentru etapa
naţională a Concursului epistolar pentru copii şi tineret. Clasamentul la nivel naţional va fi
stabilit până la data de 12 martie 2013.
Pe tot parcursul concursului lucrările vor fi analizate şi selecţionate de comisii constituite din
specialişti ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi reprezentanţi ai
Companiei Naţionale Poşta Română S.A.
- Compania Naţională Poşta Română S.A. va transmite Biroului Internaţional cea mai bună
lucrare, însoţită de o traducere în limba franceză sau engleză, până la data de 30 aprilie
2013.
- Biroul Internaţional UPU (Uniunea Poştală Universală) va transmite la UNESCO
lucrările primite de la administraţiile poştale, urmând ca acesta să aleagă cele mai
bune trei lucrări pentru medaliile de aur, argint şi bronz şi cinci lucrări pentru care se
vor acorda menţiuni speciale. Compoziţia care va ocupa locul I va fi publicată în
revista "Union Postale".
4. Premii
Ceremoniile de înmanare a premiilor, la nivel naţional, pentru locurile I, II si III vor fi
organizate de către Compania Naţionala Poşta Română S.A. până la data de 30 aprilie 2013.

