ASOCIAȚIA ,,PARELMET” A COLEGIULUI TEHNIC ”AUREL VLAICU”
CONSILIUL LOCAL GALAȚI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A FESTIVALULUI CONCURS ”ContrastART”

1.ARGUMENT:
Cotidianul ne invadează existența din ce în ce mai mult în ultima vreme, suprimând, din
nefericire, emoția și latura sensibilă a fiecăruia dintre noi. În tot acest timp, actul artistic se
pierde în negura unor vremuri apuse, în care teatrul sau muzica erau niște constante ale realității
noastre. Acest lucru ne obligă pe noi, cetățenii acestui oraș, să revalorificăm fenomenul, să-l
revitalizăm și să ne reîntoarcem la valorile spirituale.
Sufletul are nevoie de artă, iar fotografia, teatrul și muzica definesc arta. Festivalul se
dorește a fi o poartă deschisă către noi toți, iubitori de artă, care vrem să exprimăm prin cuvinte,
muzică sau spectacol cele mai profunde trăiri și, eventual, să descoperim artistul din noi.
Un astfel de festival, îndreptat într-o oarecare măsură și spre nonformal, ne ajută să ne
încărcăm sufletele cu frumos, să-l arătăm și altora, să promovăm talente, să le redescoperim pe
cele vechi, să înțelegem ideea de artă, în general.
2.FESTIVALUL - CONCURS: ”ContrastART”
3.ORGANIZATORI: ASOCIAȚIA ,,PARELMET” A COLEGIULUI TEHNIC ,,AUREL VLAICU”
LICEUL DE ARTE ,,DIMITRIE CUCLIN” GALAȚI
4. PARTENERI: CONSILIUL LOCAL GALAȚI
CENTRUL CULTURAL ,,DUNĂREA DE JOS” GALAȚI
5. PERIOADA: 1-30 iunie 2018
6. SCOPUL CONCURSULUI:
Festivalul – concurs este un eveniment anual, competitiv, și are ca scop cultivarea
gustului estetic, descoperirea și promovarea de noi talente, realizarea de întâlniri cu publicul
gălățean, dezvoltarea spiritului de competiție și a nevoii de afirmare personală prin actul artistic.
7. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
La festivalul-concurs se pot înscrie elevi din clasele IX-XII, de la unitățile de
învățământ din municipiul Galați. În anul I, festivalul va avea un caracter local, în anul al II-lea
–județean, iar în anul al treilea – regional/ național.

8. SECȚIUNI:
Secțiunea I – Teatru – Concurs de interpretare teatrală (”Sâmbăta de teatru”- 9 iunie 2018)
Secțiunea a II-a – Muzică – Concurs de interpretare și creație (”Sâmbăta de muzică”-16 iunie
2018)
Secțiunea a III-a – Artă fotografică - Concurs de artă fotografică (”Sâmbăta fotografiei” -23
iunie 2018) – Tema: ”Tradiție și modernitate în anul Centenarului”
9. ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
Înscrierea elevilor la secțiunile festivalului- concurs va avea loc în perioada 3-28.05.2018.
Creațiile fotografice vor fi însoțite, obligatoriu, de fișa de înscriere și copia după cartea de
identitate. Fiecare elev va participa cu trei fotografii. Imaginile trebuie să se încadreze în tema
anunțată. Înainte de a trimite fotografiile, orice concurent va cere acordul expres al persoanelor
care apar în acestea. Fotografiile trimise trebuie să fie originale, realizate de către concurenți.
Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca
urmare a participării cu fotografii la acest concurs. Pentru concurenții minori, răspunderea pentru
fotografiile transmise, precum și pentru orice consecințe ce ar putea decurge din participarea la
acest concurs va reveni părintelui sau ocrotitorului legal, conform legislației civile. Organizatorul
poate să refuze o fotografie dacă aceasta nu respectă toate prevederile prezentului regulament,
fără a fi obligat să-și justifice decizia. Nu vor fi acceptate fotografiile care:
- nu ilustrează tema concursului;
- conțin orice formă de violență, cruzime sau prezintă scene în care se produce durere, vătămare;
- prezintă încălcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată;
- promovează orice fel de discriminare;
- au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
- pot aduce prejudicii unei persoane;
- sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin concurentului;
- conțin publicitate sau materiale promoționale;
Lucrările se vor trimite în plic sigilat, semnat și vor fi în format A4.
Pe spatele fiecărei fotografii se va menționa titlul acesteia. Prezența elevilor la secțiunea
artă fotografică este obligatorie, aceștia urmând să-și prezinte creațiile fotografice.
Înscrierile pentru secțiunile de teatru și muzică se vor face pe baza fișei de înscriere. La
secțiunea de teatru, elevii pot participa individual sau colectiv, ca trupă de teatru. Durata maximă
a piesei prezentate în concurs nu va depăși 30 de minute.
Elevii interesați de concurs își vor trimite fișele de înscriere la adresa
parelmetctav@yahoo.com. Fișele de înscriere sunt anexe la prezentul regulament.
Înscrierea în concurs implică acceptul concurenților cu privire la regulamentul
festivalului. Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni, în condiţiile respectării
regulamentului.
Programul de desfășurare va fi transmis ulterior, după finalizarea înscrierilor. Premierea
se face doar în prezența participanților pentru toate cele trei secțiuni.
Nu se percepe taxă de participare.

10. JURIZAREA
Jurizarea pentru fiecare secțiune va avea loc după desfășurarea concursului pentru
secțiunea respectivă, iar premiile vor fi anunțate în cadrul festivității de premiere.
Juriul va fi format din reprezentanți ai comunității locale, reprezentanți ISJ Galați, cadre
didactice, reprezentanți ai publicului spectator, personalități culturale de referință din orașul
Galați, reprezentanți ai genului abordat (artiști, actori), care, prin valoare și competență
profesională, vor garanta corectitudinea clasamentului. Din juriu nu vor face parte membrii
comisiei de organizare a festivalului și nici rude de până la gradul IV ale participanților.
Criteriile de jurizare vor fi stabilite și anunțate în prealabil de membrii juriului.
În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea se va face
în funcție de nota acordată de președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, publicul
va fi cel care va decide.
11. OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR:
- Să respecte prevederile regulamentului festivalului;
- Să se înscrie la concurs în perioada indicată;
- Organizatorii concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventualele încălcări ale
drepturilor de autor;
- Participarea la concurs presupune acordul implicit al autorilor ca lucrările lor să fie făcute
publice și să poată fi folosite în materiale electronice sau tipărite de către organizatori, fără nici
un fel de plată aferentă;
12. OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR:
- Organizatorii și membrii juriului sunt pe deplin răspunzători de corectitudinea desfășurării
concursului și a evaluării;
- Organizatorii se obligă să publice lista participanților și punctajele obținute, în acord cu
legislația în vigoare;
- Organizatorii se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/
câștigătorilor;
- Se va elabora revista festivalului cu ISSN, în care vor fi publicate lucrările premiate, detalii
care țin de organizarea concursului, sugestii pentru edițiile viitoare, propuneri tematice.
- Organizatorii își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând
participanții în timp util.
13. OBLIGAȚIILE PARTENERILOR:
-Partenerii se obligă să amenajeze și să pună la dispoziția participanților spațiul necesar
desfășurării festivalului-concurs;
-Partenerii vor asigura suportul financiar privind acordarea premiilor și elaborarea revistei;
-Partenerii vor asigura promovarea festivalului-concurs alături de organizatori;

14. PREMII:
Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare. La solicitarea unor sponsori
de a oferi premii, organizatorii își rezervă dreptul de mări valoarea premiilor.
Secțiunea I – Teatru
Premiul I:3000 lei
Premiul al II-lea:2000 lei
Premiul al III-lea:1000 lei
Mențiune: 500 lei
Secțiunea a II-a – Muzică
Premiul I: 3000 lei
Premiul al II-lea: 2000 lei
Premiul al III-lea: 1000 lei
Mențiune: 500 lei
Secțiunea a III-a – Artă fotografică
Premiul I: 3000 lei
Premiul al II-lea: 2000 lei
Premiul al III-lea: 1000 lei
Mențiune: 500 lei
PREȘEDINTE ASOCIAȚIA ,,PARELMET” GALAȚI
Prof. Mariana RUSU

ANEXA I
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
FESTIVALUL - CONCURS ”ContrastART”
Ediția I
Secţiunea I - Teatru

•

Numele şi prenumele reprezentantului trupei de teatru/ profesorului
coordonator: ....................................................................................................................

•

Adresa:………………………………………………………………………………………

•

Telefon, e-mail:……………………………………………………………………………..

•

Clasa: ...............................................................................................................................

•

Unitatea şcolară: ..............................................................................................................

•

Adresa unității școlare: ....................................................................................................

•

Localitatea/Județul: ..........................................................................................................

•

Titlul piesei de teatru: .........................................................................................................

•

Numele trupei de teatru: ..................................................................................................

•

Durata piesei: ...................................................................................................................

•

Distribuţia (numele şi prenumele elev(ului)/ilor participanţi):

1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................
5……………………………………………………………………………………..etc.

ANEXA II
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
FESTIVALUL - CONCURS ”ContrastART”
Ediția I
Secţiunea a II-a – Muzică

•

Numele şi prenumele participantului: .............................................................................

•

Adresă…………………………………………………………………………………..

•

Telefon, e-mail…………………………………………………………………………

•

Clasa: ...............................................................................................................................

•

Unitatea şcolară: ..............................................................................................................

•

Adresa unității școlare: ....................................................................................................

•

Localitatea/Județul: ..........................................................................................................

•

Profesor coordonator…………………………………………………………………

•

Titlul piesei interpretate/ create: ...........................................................................................

•

Durata piesei:……………………………………………………………………………

ANEXA III
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
FESTIVALUL - CONCURS ”ContrastART”
Ediția I
Secţiunea a III-a – Artă fotografică
Tema: ”Tradiție și modernitate în anul Centenarului”

•

Numele şi prenumele participantului: .............................................................................

•

Adresă…………………………………………………………………………………..

•

Telefon, e-mail…………………………………………………………………………

•

Clasa: ...............................................................................................................................

•

Unitatea şcolară: ..............................................................................................................

•

Adresa unității școlare: ....................................................................................................

•

Localitatea/Județul: ..........................................................................................................

•

Profesor coordonator:…………………………………………………………………

•

Titlurile lucrărilor: ................................................................................................................
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

