
 

 

Regulamentul  celei de a II-a ediții a concursului de fanfiction 

«HW FanFiction» 

 

I. Înscrierea în concurs 

 

a. Înscrierile se vor desfășura în perioada 22 mai - 15 iulie 2017. 

b. Se realizează online, prin trimiterea unui e-mail la adresa 

hwcosplay2017@gmail.com, care să conțină următoarele informații: numele 

(real), vârsta, adresa, pseudonimul sub care autorul își publică lucrările (dacă 

este cazul) și universul (sau universurile) original (ex. dacă personajele tale sunt 

din Naruto, în e-mail va apărea - Univers: Naruto). Fisierul, in format .pdf, cu 

povestea va fi atașat e-mailului.  
 

c. Persoanele care se înscriu pot fi de orice vârstă, naționalitate, etnie sau gen. 

Acestea nu vor fi luate în considerare ca factor decizional.  
  

d. Persoanele care se înscriu trebuie să furnizeze o adresă valabilă în România 

(unde va fi trimis premiul în cazul în care câștigătorul nu este prezent la 

premiere).  

e. În cazul în care textul trimis a fost publicat online (pe blogul personal, Wattpad, 

fanfiction.net, AO3 etc.), este necesar ca autorul să furnizeze o dovadă care să 

ateste că acel cont (de pe care a fost publicată lucrarea) îi aparține.  
 

f. Nu se admit lucrări publicate în reviste, antologii, cărți sau alte publicații oficiale.  

 

 

II. Conținut și evaluare 

 

a. Conținutul trebuie să fie un fanfiction original, sub formă de one-shot (poveste 

scurtă, de sine stătătoare, care nu necesită capitole/povești subsecvente pentru a 

avea înțeles), terminat și care să aibă înte 5 si 15 pagini.  
  

b. Povestea poate fi în limba română sau în limba engleză. ATENȚIE: Modul de 

exprimare, gramatica și vocabularul vor fi evaluate cu aceeasi exigență, 

indiferent de limbă.  
 

c. Fanfiction-ul poate fi din orice univers al jocurilor video, anime sau manga, 

indiferent de gen.  
 

d. Povestea trebuie să nu conțină descrieri grafice (violență extremă – gore, sau de 



 

 

natură sexuală) și să aibă un limbaj licențios. Referințele sunt permise, atât timp 

cât descrierea propriu-zisă lipsește. 
 

Este indiferent dacă povestea are loc în universul original (ex. O poveste originală 

în care se narează o zi din viața lui Naruto după ce a devenit Hokage), sau într-

un univers alternativ (AU – alternate universe, de exemplu o poveste originală în 

care Naruto este un elev normal într-o școală din România în 2017). Cross-overs 

sunt permise (ex. O poveste originală în care Naruto devine pirat și se aliază cu 

Regele Pirat, Luffy, pentru a găsi One Piece). 
 

f. Redactarea textului va fi după cum urmează: Times New Roman, 12pt, 1.5 între 

rânduri, spațiu după paragraf, margini de 2,54 cm (1 inch/1”), cu alineat, textul 

negru. Se admit imagini, atât timp cât textul nu trece de 15 pagini în total și are 

minim 5 pagini de text.  
 

g. Criteriile de evaluare vor fi următoarele:  
 

1. Originalitatea ideii și factorul „wow”; 
 

2. Calitatea narațiunii, a descrierii și a dialogului; 
 

3. Coerența internă a textului; 
 

4. Legătura cu personajele și situațiile originale; 
 

5. Calitatea limbii (gramatică & vocabular); 
 

h. Fiecare poveste va primi un punctaj intre 1 și 10 pentru fiecare din criteriile 

menționate anterior, iar povestea care va obține cel mai mare punctaj va fi 

câștigătoare. Punctajele vor fi făcute publice doar la cerere, prin e-mail la adresa 

hwcosplay2017@gmail.com, între 22 iulie și 5 august 2017.  

 

 

III. Premierea 

 

a. Câștigătorul va fi anunțat în ziua convenției Himawari Cosplay (22 iulie 2017), iar 

acesta va fi contactat online în cazul în care nu va fi prezent.  
 

b. Va fi premiat doar câștigătorul premiului I.  
 

c. Participanții de pe locurile 1, 2 și 3 vor fi promovați pe blogul și pagina de 

Facebook a Asociației româno-japoneze Himawari printr-o recenzie făcută 

poveștii și un link către ea (în cazul în care autorul alege să o publice online).  

 

 
みなさん、がんばってください！ 

 
Minasan, ganbatte kudasai! 


