REGULAMENT
Premiul literar “Augustin Frăţilă” – romanul anului 2012, ediţia a II-a, 2013
Articolul 1 – Organizatorii concursului
Asociaţia Casa de cultură cu sediul în Str. G-ral Ion Dragalina, nr. 10, Sector 5,
Bucureşti. Numărul din Registrul Special: 80/24.11.2011, Cod de Înregistrare Fiscală:
29506260, IBAN: RO53 RNCB 0066 1284 8723 0001 – Deschis la BCR, sucursala
Crângaşi, denumită în continuare Organizator.
Premiul literar „Augustin Frăţilă” – romanul anului 2012, ediţia a II-a, în valoare de
10,000 euro, vine să răsplătească cel mai bun roman (sub aspectul calităţii literare) al
unui scriitor roman, publicat în anul precedent acordării premiului, în limba română.
Pentru Ediţia a II-a se consideră romanele scriitorilor români publicate în anul 2012.
Concursul se desfăşoară în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu
pentru toţi participanţii şi este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe pagina de
internet www.acadecu.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe
parcursul derulării concursului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul siteului www.acadecu.ro.
Articolul 2 – Condiţii de participare
2.1. La acest concurs pot participa toate persoanele, indiferent de vârstă şi cetăţenie, care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
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2.2. Creaţiile literare înscrise pentru Premiul literar „Augustin Frăţilă”- romanul anului
2012, ediţia a II-a trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- Genul literar: roman;
- Data publicării: 2012 conform descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României. Nu
sunt luate în considerare retipăririle. Creaţia literară înscrisă în concurs poate fi sau nu un
roman de debut;
- Romanul trebuie scris în limba română.
Pot fi înscrise şi romane ale autorilor care au participat la prima ediţie a Premiului literar
„Augustin Frăţilă”- romanul anului 2011 dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus.
2.3. Pentru înscriere, fiecare participant va trimite, prin poştă sau curier, trei exemplare
din romanul său însoţite, în mod obligatoriu, de Formularul de înscriere (poate fi
descărcat de pe www.acadecu.ro.). Înscrierea în concurs poate fi făcută de autor sau de
editura care îl reprezintă.
Adresa de corespondenţă a Organizatorului este: Bd. Constructorilor 20A, sector 6,
260512, Bucureşti, România (Clădirea IPROMET, etaj 3). Înscrierea poate fi făcută şi
personal la adresa mai sus menţionată, în intervalul orar: 10,00-16,00. Persoană de
contact Mario De Mezzo, telefon 0722.368.120.
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Termenul limită este 15 iulie 2013, ora 16.00. Orice trimitere după acest termen nu va fi
luată în considerare.
2.4. În cazul în care romanul înscris în concurs se află printre cele cinci nominalizări ale
juriului de specialitate, acesta trece în etapa a II-a a concursului şi va fi evaluat de un
juriu format din bloggeri. În această situaţie, autorul finalist are obligaţia de a trimite un
număr de 24 de exemplare din romanul său, prin poştă sau curier, la adresa de
corespondenţă a Organizatorului - Asociaţia Casa de cultură: Bd. Constructorilor 20A,
sector 6, 260512, Bucureşti, România (Clădirea IPROMET, etaj 3). Cele 24 de exemplare
pot fi depuse şi personal la adresa mai sus menţionată, în intervalul orar: 10,00-16,00.
Persoană de contact Mario De Mezzo, telefon 0722.368.120.
Termenul limită este 12 septembrie 2013, ora 16,00. Orice trimitere după acest termen nu
va fi luată în considerare.
2.5. Prin completarea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE, fiecare participant îşi dă
acordul scris pentru:
2.5.1 Retipărirea romanului său, în cazul în care acesta va fi desemnat câştigătorul
Premiului literar „Augustin Frăţilă” – romanul anului 2012, ediţia a II-a. Retipărirea se
face în tiraj de 1.000 exemplare, costurile fiind suportate de Asociaţia Casa de cultură.
Tirajul este destinat sponsorilor principali ai concursului şi va avea inserat pe coperta 1
logoul Premiului (Premiul literar Augustin Frăţilă – romanul anului 2012 oferit de
……………….(logo Sponsor principal), organizat de Asociaţia Casa de cultură (logo)) şi
pe coperta 4 bandă cu sponsorii Premiului.
Decizia de retipărire aparţine în exclusivitate Asociaţiei Casa de cultură.
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2.5.2 Participarea la 3 evenimente organizate de Asociaţia Casa de cultură pe parcursul
anului 2013, respectiv 2014. Scopul fiind dezvoltarea unor programe ample ce susţin
promovarea scriitorilor români şi a romanului românesc contemporan. Cheltuielile vor fi
suportate în totalitate de Asociaţie.
Prin completarea Formularului de înscriere, editorul este de acord să:

-

devină un partener activ în promovarea Premiului literar „Augustin Frăţilă”- romanul anului
2012, pe canalele proprii de comunicare, în cazul în care romanul înscris în concurs ajunge în
etapa finală;

-

preia comunicatul de presă al Asociaţiei Casa de cultură şi să-l transmită la propria bază de
date (presă şi cititori), în cazul în care romanul înscris în concurs ajunge în etapa finală a
Premiului literar „Augustin Frăţilă”- romanul anului 2012, cele cinci romane finaliste;

-

preia comunicatul de presă al Asociaţiei Casa de cultură şi să-l transmită la propria bază de
date (presă şi cititori), în cazul în care romanul înscris în concurs câştigă Premiul literar
„Augustin Frăţilă” – romanul anului 2012;

-

insereze logoul Premiului literar „Augustin Frăţilă”- romanul anului 2012 şi al sponsorului
principal pe coperta 1 a romanului câştigător si pe coperta 4 siglele sponsorilor. Acesta va fi
retipărit într-un tiraj de 1.000 de exemplare şi va fi destinat în totalitate sponsorilor;

-

insereze logoul Premiului literar „Augustin Frăţilă”- romanul anului 2012 pe toate
materialele de promovare a romanului finalist şi/sau câştigător (cataloage, flyere, afise,
bannere etc);

-

transmită Asociaţiei Casa de cultură până la data de 30 iunie 2013, pe adresa de email:
secretariat@acadecu.ro: coperta cărţii (specificaţii tehnice: min 760*1000 pixeli), o recenzie
a cărţii, o biografie a autorului şi fotografia acestuia;
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- să pună la dispoziţia Asociaţiei Casa de cultură coperta romanului câştigător la rezoluţie pentru
tipar (specificaţiile tehnice: cel puţin 1mb/300 dpi). Aceasta va fi inserată, cu acordul editurii, în:


machetele pentru presa tiparită care promovează romanele finaliste şi romanul câştigător;



macheta afisului care promovează romanele finaliste în librăriile partenere;



macheta afisului care promovează romanul câştigător în librăriile partenere;



macheta bannerului ce va promova romanul câştigător pe Hotel InterContinental Bucureşti.

Pentru toate materialele de promovare în care apare inserat logoul Premiului literar „Augustin
Frăţilă” – romanul anului 2012, editura trebuie să primească bun de tipar de la Asociaţia Casa de
cultură. Machetele vor fi transmise pentru BT la adresa de email: secretariat@acadecu.ro
Pentru toate materialele în care este inserată coperta romanului finalist şi/sau câştigător, Asociaţia
Casa de cultură trebuie să primească bun de tipar de la editura. Machete vor fi transmise pentru
BT la adresa de email: ………………………………………………………………………......

Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile de înscriere va duce la descalificarea automată.
Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului, Premiul literar Augustin
Frăţilă”- romanul anului 2012, ediţia a II-a
3.1. Concursul se desfăşoară în perioada 10 iunie – 1 noiembrie, după cum urmează:
- 10 iunie – 15 iulie – înscrierea participanţilor (completarea Formularului de înscriere şi
trimiterea romanului în 3 exemplare către Organizator - Asociaţia Casa de cultură);
- 15 iulie – 9 septembrie – jurizare, etapa 1 – juriu de specialitate (critici literari);
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- 10 septembrie – anunţarea celor 5 autori finalişti pe www.acadecu.ro;
-

10 - 12 septembrie – fiecare autor finalist trimite un număr de 24 de exemplare din

romanul său către Organizator - Asociaţia Casa de cultură
- 15 septembrie - 1 noiembrie – jurizare, etapa 2 – juriu format din bloggeri
- 7 noiembrie – evenimentul de decernare a Premiului literar „Augustin Frăţilă” –
romanul anului 2012, ediţia a II-a
3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări perioadei de desfăşurare a
concursului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul site-ului
www.acadecu.ro.
Articolul 4 – Etapele concursului
4.1. Etapa 1
Un juriu format din specialisti (critici literari) va analiza romanele înscrise pentru Premiul
literar „Augustin Frăţilă” - EDIŢIA a II-a şi va nominaliza 5 scriitori români cu romane
publicate în 2012.
Juriul va anunţa printr-un comunicat de presă, cele 5 nominalizări pentru Premiul literar
„Augustin Frăţilă” - EDIŢIA a II-a.
Juriul de specialitate va fi format din: Alex Ştefănescu, Dan C. Mihăilescu, Daniel
Cristea-Enache. Preşedintele juriului este Alex Ştefănescu. Juriul este ales pe o perioadă
de 5 ani.
4.2. Etapa II:
Un juriu format din bloggeri din mediul online românesc va desemna câştigătorul marelui
premiu dintre cei 5 scriitori români nominalizaţi de juriul de specialitate.
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Fiecare blogger va acorda pentru fiecare roman în parte, puncte de la 1 la 5, unde 5 este
punctajul maxim. Niciunul dintre bloggeri nu are voie să acorde acelaşi punctaj pentru
două sau mai multe romane. La final se adună punctajele acordate de fiecare blogger în
parte şi se desemnează câştigătorul.
În cazul în care punctajul maxim este obţinut de două sau mai multe romane, cartea
câştigătoare va fi aleasă de juriul de specialitate.

Bloggeri:
-

vor fi anunţaţi pe măsura confirmărilor pe pagina dedicată de pe www.acadecu.ro

Numele câştigătorului Premiului literar „Augustin Frăţilă” – romanul anului 2012, ediţia
a II-a va fi dezvăluit cu ocazia evenimentului de decernare din data de 7 noiembrie 2013.
Articolul 5 – Premiul
5.1. Se acordă un singur premiu în valoare de 10.000 EUR.
5.2. Premiul va fi decernat într-un cadru festiv în data de 7 noiembrie 2013.

Articolul 6 - Responsabilitatea
Organizatorul concursului nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii
legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanţi. Organizatorul nu
are obligaţia de a purta corespondenţă privitoare la solicitările necâştigătoare.
Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului
regulament.
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Articolul 7 - Întreruperea concursului
Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe website-ul www.acadecu.ro.

8 - Protectia datelor personale
Participanţii la Concursul Premiul literar „Augustin Frăţilă” - EDIŢIA a II-a sunt de
acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului şi să fie utilizate de
către organizator pentru informări ulterioare, fără alte obligaţii sau plăţi. Participanţii au
dreptul de a solicita organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale, în
conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi a legii
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice.

Articolul 9 - Taxe si impozite
Valoarea premiului este de 10.000 EUR. Acordarea premiului va fi făcută sub formă de
contract de sponsorizare.
De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale
aferente acestuia revin câştigătorului.
Participanţilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Concursului
(contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la concurs, cheltuielile generate
de trimiterea romanelor, sau alte cheltuieli).
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Articolul 10 – Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva
pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate
de instanţele judecătoreşti competente.
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