Prêmio Literário Brasileiro Para Jovens Talentos

O Brazilian Endowment for the Arts em New York gostaria de
anunciar o Prêmio Literário Brasileiro para Jovens Talentos!
A intenção deste concurso é estimular jovens escritores que são
filhos de imigrantes brasileiros ou nasceram no Brasil e se mudaram
para os EUA quando crianças e estão atualmente vivendo na
vizinhança de New York. O primeiro prêmio receberá um laptop.
Gostaríamos de receber trabalhos de escrita criativa. Estamos
abertos a esclarecer qualquer dúvida. Por favor, leiam o
regulamento abaixo para conhecer as condições de participação
antes de submeter os documentos para nosso endereço de e-mail
(beayoungcontest@gmail.com).
Quais são os prêmios?
O primeiro colocado em cada categoria receberá um laptop Dell
Inspiron 11.6” e um ano grátis como membro do Brazilian
Endowment for the Arts;
O segundo colocado receberá $100 (cem dólares);
O terceiro colocado receberá um livro de literatura Brasileira.
Quem poderá participar?
Qualquer criança entre 13 e 17 anos de idade, filho de pais
brasileiros ou nascido no Brasil e residindo atualmente em New York.
Em quais categorias é possível competir?
O prêmio tem as seguintes categorias: prosa, poesia e conto. Cada
criança poderá selecionar UMA categoria e enviar apenas um
trabalho. Cada categoria terá prêmios para os três colocados.
Qual é a data-limite de envio dos trabalhos?
A data-limite de envio dos trabalhos é 5 de novembro de 2017
(5/11/2017).

Como registrar-se?
Os escritores podem se registrar através do e-mail
beayoungcontest@gmail.com at[e o dia 5 de novembro de 2017.
Para registrar, você deve
• Copiar e preencher o formulario abaixo;
• Enviar o seu trabalho. O document contendo seu trabalho NÃO
PODERÁ vir com seu nome.
Estes dois arquivos DEVERÃO ser enviados (em .doc, .docx ou .pdf)
em anexo ao e-mail de registro. Se algum dos dois documentos
estiver faltando, o candidato sera desqualificado. Múltiplos e-mails do
mesmo candidato não serão aceitos. O e-mail de registro deve vir
com o seguinte assunto: BEA young contest 2017.
Outras perguntas?
Se você tem outras dúvidas, envie um e-mail para
bibliobrnyc@gmail.com, que ficaremos contentes em responder.

FORMULÁRIO
SOBRENOME:
PRIMEIRO NOME:
NOME DO MEIO (if applicable):
DATA DE NASCIMENTO:
CATEGORIA ESCOLHIDA:
BIOGRAFIA (cerca de 2-4 parágrafos):

