
Despre ce este vorba?
CILout&write – Scoate proza din sertar este organizat de către Clubul de Iniţiativă Literară în parteneriat cu
Clubul SF „Cygnus-Quasar” Suceava. Este un concurs de proză scurtă, între cinci şi 15 pagini A4, scrise în
Times New Roman caractere de 12 (nimeni nu dă cu parul pentru mici scăpări dacă este cu adevărat bună),
adresat creatorilor de universuri, amatori sau profesionişti, domiciliaţi în judeţul Suceava (în buletin) sau
rezidenţi în judeţ.

Ce lucrări se pot trimite?
Orice naraţiune beletristică care respectă dimensiunile enunţate mai sus (în care să fie prezent cel puţin un
personaj) mainstream sau aparţinând ficţiunii speculative. Vor fi ignorate poeziile, eseurile, piesele de teatru şi 
romanele.
Vor fi luate în calcul doar textele trimise până la data limită a concursului.
Textele trimise nu trebuie să conţină instigări de natură politică, rasială, religioasă şi nici pornografie gratuită
ori atac direct sau indirect la persoană.
De asemenea vor fi excluse automat textele cărora le lipsesc diacriticele.

Care este perioada şi unde pot fi trimise textele?
Perioada în care textele pot fi trimise este 05 iulie 2012 până pe 15 august 2012 (inclusiv). Textele vor fi trimise pe 
adresa
de poştă electronică a concursului, concurscil@gmail.com.

Ce se întâmplă cu textul meu după ce l-am trimis?
Textul primit pe adresa concursului va fi recepţionat de către secretarul concursului. Acesta va exclude orice
formă de identificare a autorului, păstrându-i titlul, îi va da un indicativ unic şi, după finalizarea perioadei de
primire a textelor, le va trimite membrilor juriului pentru evaluare şi notare. Secretarul este singurul membru
independent şi este singurul care are parola de acces la adresa de poştă electronică. După evaluarea făcută de
către membrii juriului, cu notele primite, secretarul va ierarhiza textele.

Care este componenţa juriului?
Juriul este format din Ioan Alexandru Despina (preşedinte), Ionuţ Haidamac, Cătălina Fometici, Mircea
Nanu-Muntean, George Sauciuc (membri) şi Bogdan S. Popescu (secretar – fără drept de vot).
Juriul va analiza textele ţinând cont de stil, originalitate, corectitudine gramaticală şi calitate literară. Fiecare
dintre aceste criterii se vor puncta separat cu note cuprinse între 1 (unu) şi 5 (cinci), cu zecimale. Media
aritmertică a punctajelor obţinute pe fiecare criteriu va reprezenta nota obţinută de o lucrare la un membru al juriului. 
Media aritmetică a notelor obţinute de la fiecare membru al juriului în parte va reprezenta nota finală a unei lucrări. 
Secretarul juriului va centraliza şi calcula mediile şi va clasifica lucrările jurizate.

Care sunt premiile?
Premiul CIL (în valoare de 100 ron, diplomă şi o şedinţă a cenaclului Mansarda cu Poveşti dedicată
câştigătorului), premiul Gazeta SF (cinci cărţi, diplomă şi publicarea povestirii în revista Gazeta SF) şi câteva
premii (mai mici) supriză.

Dacă am nelămuriri şi întrebări legate de CILout&write – Scoate proza din sertar?
O scrisoare electronică la adresa concurscil@gmail.com. Veţi primi un răspuns de la secretariul juriului. Dacă
sunt probleme sau întrebări legate de regulament sau metodologie, veţi primi un răspuns de la Preşedintele
juriului prin intermediul secretarului.
Mult succes şi CILout&write – Scoate proza din sertar!


