REGULAMENTO -2016
1. Estarão abertas, de “05 de fevereiro a 31 de maio de 2016” as inscrições para o Concurso
de Contos e Poesias "Prêmio Cataratas" – Foz do Iguaçu.
2. Podem participar do Concurso, escritores que encaminharem à Fundação Cultural de Foz do
Iguaçu 1(um) conto e/ou 1(uma) poesia, inéditos ou não, escritos em português ou espanhol.
3. A inscrição compreende a recepção da OBRA e da FICHA DE INSCRIÇÃO do participante,
encaminhados dentro de um só envelope, dirigidos à:
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Rua Benjamin Constant, 62 – Centro Foz do Iguaçu – PR
85.851-380
Concurso “Prêmio Cataratas“
3.1. A OBRA deverá ser identificada somente com o TÍTULO e PSEUDÔNIMO do autor, em 4
(quatro) vias impressas em folha A4.
3.2. A FICHA DE INSCRIÇÃO estará disponível no site descrito no item 15.
3.3. Podem ser encaminhados,
participar nas duas modalidades.

o Conto e a Poesia, no mesmo envelope, em caso de

4. O envelope deverá ser entregue na Fundação Cultural ou enviado pelo Correio, com data
de postagem até o dia 31 de maio de 2016.
.
5. O envio de mais de um Conto ou mais de uma Poesia e o não preenchimento de todos os
dados na FICHA DE INSCRIÇÃO e o não cumprimento do item 6.1, implicará a
desclassificação do participante.
6. A temática e estilo são LIVRES.
6.1. O limite de cada Conto é de 6 (seis) páginas, e o de cada Poesia é de 2 (duas) páginas.
Os textos devem ser redigidos em folha A4, corpo 12, espaço 1,5 (entrelinhas) e fonte
Times ou Arial.
7. Serão conferidos prêmios em espécie para: “Prêmio Cataratas":
7.1. - 1º lugar
7.2. - 2º lugar
7.3. - 3º lugar
7.4. - 1º lugar (local)

R$ 2.000,00 (dois mil reais);
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
R$ 1.000,00 (um mil reais);
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

8. Os prêmios serão oferecidos para as categorias “Conto e Poesia”.

9. Serão premiados os participantes residentes em Foz do Iguaçu Pr, nas duas categorias,
conforme descrito no item 7.4 .
10. Os 10 (dez) primeiros colocados de cada categoria receberão Certificado de Participação.
11. Os participantes premiados deverão receber os prêmios pessoalmente ou através de
representante legal, durante a cerimônia de premiação, em data e local a serem definidos pela
Comissão Organizadora da Fundação Cultural.
12. A Fundação Cultural viabilizará até 2 (duas) hospedagens e 6 (seis) refeições para os 3
(três) primeiros escritores premiados em ambas as categorias, não residentes na cidade de
Foz do Iguaçu.
13. A seleção se realizará por Comissão designada pela Fundação Cultural, composta por 6
(seis) pessoas da área de literatura, entre os meses de junho e julho de 2016.
14. A Comissão Julgadora terá plena autonomia de julgamento, não cabendo recursos sobre
as decisões.
15. O resultado do concurso será divulgado na imprensa local, na Sede da Fundação Cultural
de Foz do Iguaçu e no site www.pmfi.pr.gov.br – clica em Órgãos do Governo, após no link da
Fundação Cultural a partir do dia 10 de agosto do corrente ano.

16. As obras e todo o material produzido decorrente do concurso serão de uso exclusivo da
Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, sem qualquer ônus para a mesma.
17. A participação no concurso implica a plena aceitação das normas constantes neste
Regulamento.
18. Casos omissos, não previstos neste Regulamento, serão resolvidos pela Fundação
Cultural, através de equipe designada pela Diretoria Executiva.

