
 

 

 

 

 
 

REGULAMENT 

CONCURS 

Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste 

 

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui organizează concursul 

Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste, ediţia a II-a, prilejuit de Dragobete 

(Sărbătoarea dragostei la români), având ca scop dezvoltarea creativităţii şi încurajarea 

exprimării sentimentelor. 

1.Concursul se adresează tuturor persoanelor din municipiul Vaslui cu vârsta 

peste 14 ani; 

2.Participanţii pot trimite prin poştă sau la sediul instituției o singură scrisoare, 

scrisă de mână, la adresa: Biblioteca Judeţeană Vaslui, strada Hagi Chiriac, nr. 2, 

cod.730129, județul Vaslui, Sala de împrumut la domiciliu pentru adulţi, cu menţiunea 

,,Pentru concurs”; 

3.Termenul limită de expediere a scrisorii este 21 februarie 2022; 

4.Criterii de evaluare: originalitate, creativitate, caligrafia, ortografia;  

5.După evaluare, câştigătorii concursului vor fi anunţaţi personal, lista fiind afişată 

pe site / pagina de facebook a bibliotecii. 

6.Premierea celor mai frumoase scrisori de dragoste va avea loc în data de                  

24 februarie 2022. Premiile vor consta în diplome, cărţi etc. 

7.Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0335-401 164, interior 16 - Sala 

de împrumut la domiciliu pentru adulţi sau e-mail: bjvaslui@yahoo.com 

 
 
 
DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE: 
-Prin participarea la concurs fiecare participant îşi dă acordul cu privire la înregistrarea şi 

procesarea datelor personale în măsura în care sunt necesare pentru acţiunile de promovare / 
desfăşurare a concursului; 

-Organizatorul va utiliza datele personale ale participanţilor în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulaţie a acestor date. 

mailto:bjvaslui@yahoo.com


 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

Nume, prenume participant  

Vârsta  

Instituţia de învăţământ, clasa 
(în cazul elevilor) 

 

Date de contact: 

telefon: 

e-mail: 

 

 

   Data,                        Semnătura,  

 

 

 

 

 

 

ACORD PĂRINTE / REPREZENTANT LEGAL  

 

Subsemnatul/a _______________________________________________________________,          

în calitate de părinte/reprezentant legal al minorului______________________________________,  

sunt de acord ca acesta să participe la concursul Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste,                         

ediţia a II-a, organizat de Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. 

Declar pe propria răspundere că am fost informat/ă cu privire la Regulamentul concursului. 

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale minorului (nume, prenume, 

imagine), în scopul promovării/desfăşurării concursului mai sus menţionat, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului European nr. 679/2016.  

  

         Data,                         Semnătura, 

           


