REGULAMENTO - CONCURSO LITERÁRIO
HALLOWEEN BWN 2017

1. DO OBJETO
1.1. O presente Concurso tem a finalidade de selecionar e premiar trabalhos
inéditos ou não, em língua portuguesa.
1.2. Será concedida uma bolsa de 100% num dos cursos de nosso patrocinador
e livros-brindes + Certificado da Biblioteca Pública Municipal Profº Walter
Nogueira.

2. DAS CATEGORIAS
2.1. Categoria Única contemplada por este Concurso:
a) CONTO: de terror ou suspense – 1º e 2º Lugar – Todos passarão por triagem
de um corpo de júri que será divulgado após o término da inscrição. E os 10
melhores contos serão postados em página especial do facebook para votação
aberta que vai até às 20h do dia 31 de Outubro já dentro do evento de Contação
de Histórias de Terror na Biblioteca Pública Municipal Profº Walter Nogueira –
Na Av. América Central, 200 – Loja 01 – São Cristóvão – Cabo Frio RJ. Dois
vencedores serão anunciados no local.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições, que são gratuitas, estarão abertas de 15 de outubro de 2017
até às 23h e 59 min. do dia 25 de outubro de 2017 somente por e-mail
3.2. Encaminhar e-mail com o Título de seu Conto no local de “Assunto”, e dentro
conter o Conto, nome do(a) autor(a), data de nascimento, endereço e telefone
celular.
3.3. O ato da inscrição no Concurso implica a plena aceitação, por parte dos
inscritos, das normas estabelecidas neste regulamento.
3.4. Efetivada a inscrição, nenhuma alteração poderá ser feita nas obras e
documentos enviados ou entregues.

4. DA PARTICIPAÇÃO
4.1. O concurso destina-se exclusivamente à pessoas físicas. Com residência
fixa numa das seguintes cidades no Estado do Rio de Janeiro: Cabo Frio, São
Pedro da Aldeia, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo.

4.2. Cada candidato poderá inscrever um único trabalho neste concurso. E
somente via e-mail bibliotecamunicipalwn@gmail.com
4.3. Qualquer dúvida pode ser encaminhada para o e-mail já citado.
4.4. O candidato deverá ter no mínimo 15 anos de idade.
4.5. No dia do evento da Premiação, 31 de Outubro de 2017 às 20h, só poderão
participar os selecionados, jurados e convidados dos cursos da biblioteca. Todos
os participantes e convidados deverão obrigatoriamente estar trajando fantasia
Halloween, ou no mínimo usar traje todo preto.

5. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
5.1. Os trabalhos podem ser inéditos ou não, porém escritos em língua
portuguesa.
5.2. O limite máximo dos textos é de 7.000 (sete mil) caracteres, incluindo os
espaços. O limite de caracteres deve ser respeitado sob pena de
desclassificação.
5.4. Cada candidato poderá participar com apenas um trabalho.
5.5. No dia 25 de outubro de 2017, todos os textos serão publicados numa página
de evento no facebook a ser criada sobre o Concurso Literário Halloween e ficará
até às 20h do dia 31 de outubro de 2017, para a contagem de “curtidas”.

6. DA AVALIAÇÃO
6.1. Os trabalhos serão avaliados em uma média final composta por dois
indicadores:
a) Número de Curtidas - 50% da nota final
b) Julgamento por uma comissão no dia 31 de outubro na própria Biblioteca 50% da nota final

7. DA PREMIAÇÃO
7.1. No dia 31 de outubro de 2017, serão divulgados o 1º e segundo lugares.
7.2. O 1º lugar ganhará uma bolsa de 100% num dos cursos oferecidos por nosso
patrocinador + um Super Livro-Brinde. O 2º Lugar levará um Livro-Brinde. Todos
com Certificado.

