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Concurs interna?ional de poezie ?i proz?

[1]

Revista interna?ionala Starpress lanseaz? CONCURSUL INTERNA?IONAL DE POEZIE
PENTRU ROMÂNII DIN INTREAGA LUME „STARPRESS” 2012, edi?ia a lll –a.
În acela?i timp, organizeaz? CONCURSUL INTERNA?IONAL DE PROZ? PENTRU
ROMÂNII DIN ÎNTREAGA LUME„ "STARPRESS” 2012 - edi?ia l.
Concursul Intena?ional de poezie ?i proz? “STARPRESS 2012” se desfa?oar? în
parteneriat ?i colaborare cu peste 70 de ziare, reviste, posturi de radio ?i televiziune din
diaspora ?i România, în perioada 01.02.2012 – 01.06.2012.
Premiile constau în sejururi în renumitele sta?iuni turistice române?ti Mamaia – HOTEL
SIRET- 2 premii, Eforie Nord – HOTEL CASA ANDREI 1 premiu, Pensiune BAR- PYRAMID –
VILA RODICA - 1 premiu, Jupiter – HOTEL RIO - 2 premii, Mangalia CASA SAVETA
GEORGESCU - 1 premiu..
Fiecare premiu const? în câte un sejur pentru dou? persoane (câstigatorul fiind inso?it de
câte o persoan? drag? în sejur, ca ?i la edi?iile precedente).
Regulamentul concursului:
LA SEC?IUNEA POEZIE SE PARTICIP? CU 5 POEZII. Concuren?ii vor prezenta, al?turi de
poezii, un CV ?i o fotografie.
LA SEC?IUNEA PROZ? SE PARTICIP? CU 5 FRAGMENTE. Concuren?ii vor prezenta,
al?turi de proze, un CV ?i o fotografie.
Indiferent de rezultatul concursului, cele mai interesante lucr?ri, vor fi publicate în paginile
revistei, precum ?i în publica?iile celorlal?i parteneri implica?i în proiect.
Materialele pentru concurs pot fi trimise pe adresa: star_ligya@yahoo.com [2];
sun_andrada@yahoo.com [3]; free3ymher@yahoo.ca [4], pan? la data de 15 mai 2012.
Comitetul de selec?ie va delibera pana la 1 iunie 2012 .
La inceputul lunii iunie se vor anun?a ca?tigatorii.
Rela?ii ?i informa?ii suplimentare: Ligya Diaconescu, star_ligya@yahoo.com [2] ?i
www.valcea-turism.ro [5].
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