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„festivalul internaţional de umor” (epigrame şi caricatură), ediţia a IV-a 

 

concursul de epigrame 

ediţia a IV-a, AIUD, 18 - 20 aprilie 2008 
www.aiud-art.ro 

 

Tema: „ELECTORALE” 

 

În cadrul festivalului se vor desfăşura: 

Concursul de epigrame cu tema “ELECTORALE”:  ediţia a IV-a; In memoriam Vasile Matei 

Secţiunea celor care nu au publicat în volum: 

Concursul este deschis tuturor epigramiştilor. Se vor trimite cel puţin 20 de epigrame cu tema “Electorale”. 

Data limită de trimitere: 04 aprilie 2008, pe adresa: Centrul Cultural “Liviu Rebreanu”, str. Transilvaniei, nr. 

35, 515200 Aiud,  jud. Alba. 

Lucrările vor fi semnate cu un moto. Acelaşi moto va fi înscris pe un plic închis care va conţine: numele şi 

prenumele, data naşterii, adresa, numărul de telefon. Materialele primite nu se restituie. Organizatorii au 

dreptul să folosească materialele în timpul festivalului sau în publicaţiile editate,  cu specificarea numelui 

autorului. 

Premiile vor fi acordate de organizatorii şi sponsorii manifestării. 

Concursul de epigrame: ediţia a IV-a; In memoriam Vasile Matei 

Secţiunea celor care au publicat în volum: 

Volumele se vor trimite în două exemplare până la data de 04 aprilie 2008, pe adresa: Centrul Cultural “Liviu 

Rebreanu”, str. Transilvaniei, nr. 35, 515200 Aiud,  jud. Alba. Materialele primite nu se restituie. 

Organizatorii au dreptul să folosească materialele în timpul festivalului sau în publicaţiile editate,  cu 

specificarea numelui autorului. 

Premiile vor fi acordate de organizatorii şi sponsorii manifestării. 

Concursul de caricatură:  ediţia a IV-a 

Tema 1. : “Electorale” 

Tema 2 : temă la liberă alegere 

Dimensiunile lucrărilor : A4 

Data limită de trimitere: 04 aprilie 2008, pe adresa : Centrul Cultural “Liviu Rebreanu”, str. Transilvaniei, nr. 

35, 515200 Aiud,  jud. Alba. Materialele primite nu se restituie. Organizatorii au dreptul să folosească 

lucrările în timpul festivalului sau în publicaţiile editate, cu specificarea numelui autorului. 

Premiile vor fi acordate de organizatorii şi sponsorii manifestării. 

 

 


