O 2º Concurso Internacional de Poesia , é promovido pela escritora LÍBIA
BEATRIZ CARCIOFETTI
Presidente da Organização Mundial de Trovadores (OMT - ARGENTINA)

REGULAMENTO
A) Cada trovador poderá enviar "um" ( 1 ) poema livre sem estrutura, inédito e
de sua autoria. Não poderão ser publicadas em nenhum lugar, até que se deem
os resultados por parte dos Juízes.
Não aceitar-se-á poesia clássica, trovas, sonetos, etc. ou seja não deve haver
rima, métrica etc.
B) Cada poema livre, no possível, deverá ser enviado em formato Arial 12 pontos
sem espaço.
C) Os poemas livres concursantes deverão ser ao gosto do concursante.
Não aceitar-se-ão poemas que possam resultar ofensivas ou vão contra a
mensagem de favorecer a paz da O.M.T.

D) O Tema do poema livre será a palavra "ANJO", tema escolhido pela
Promotora do concurso.
E) A palavra "ANJO" deverá estar dentro do poema livre e esta deve se manter
dentro do tema proposto e desenvolvido.
F ) Não mais de 36 linhas
G) Serão desclassificados os trabalhos que tiverem erros de ortografia, ou que
sejam enviados sem dados completos, ou não cumpram com o formato
anteriormente explicado.
H ) Não aceitar-se-ão arquivos anexos. Toda a informação deve ir somente no
corpo do email e no " assunto" mencionar
II Concurso de Poesia Argentina tema "ANJO"
Lançamento do concurso: 30 de maio 2018
Data prazo: 30 de julho 2018
Os poemas livres em língua espanhola e língua portuguesa poderão ser
remetidas por sistema via email à fiel depositária
Cristina Olivera Chávez. E-mail: ColibriRoseBelle@aol.com
Com os dados completos da cada concursante.
Nome e Apelido:
Cidade:
País:
Email:
GISLAINE CANALES COORDENADORA FINAL
Obs: O júri será composto por integrantes com grande experiência em literatura
hispânica e portuguesa, incluindo a poesia. Os membros do júri avaliarão de
maneira cega e independente, isto é, sem conhecer os nomes dos autores nem
dos outros membros e também se eximem de participar do concurso.
PRÊMIOS
Serão concedidos os seguintes prêmios:
Diplomas aos 5 primeiros lugares.
Líbia Beatriz Carciofetti
" Liby "
Presidente da O.M.T. / Argentina
30 de maio 2018

