Coordonat:
Coord. ComisieKde profil
„Arte vizuale”

CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ŞI TINERET

REGULAMENTUL
Concursului Republican de Arte Plastice şiArtizanat „Lumea In viziunea copiilor”
Dispoziţii generale:
Concursul republican al lucrărilor de arte plastice „Lumea în viziunea copiilor” este
organizat de către Centrul Republican pentru Copii şi Tineret
Obiectivele concursului:
Cultivarea individualităţii în gândire şi exprimare plastică;
- Promovarea tinerelor talente;
- Stimularea creativităţii inovatoare şi expresive;
- Asigurarea schimbului de experienţa didactică;
- Promovarea activităţilor de creaţie plastică;

Condiţii de participare:
La concurs pot participa copii şi tineri din instituţiile de învăţământ general,
în anul curent de studii genericul concursului este „Poveştile lui Ion Creangă”.
Categoria de vârstă a participanţilor:
7-9
10-14 ani;
15-18 ani.
-

Concursul se desfăşoară la două secţiuni:
1. Arte plastice:
- Pictură;
- Grafică;
- Sculptură;
- Arte decorative;
2. Artizanat (Prelucrarea artistică a materialelor):
Fibrevegetale;
- Lemn;
- Sticlă;
- Altele.
Fiecare participant va prezenta nu mai mult de o lucrare pentru fiecare secţiune.
-
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Lucrările de pictură şi grafică vor fi prezentate cu paspartu, pe suport de
hârtie/carton/pânză, respectând formatul A3 (297 mm X 420 mm).
Dimensiunile şi materialele pentru lucrările de artizanat sunt la alegerea autorului.
Fiecare lucrare va fi însoţită de o etichetă, care va specifica:
Titlullucrării;
- Numele şi prenumele autorului (numele copilului), vârsta;
- Instituţia;
- Cercul, NP cadrului didactic coordonator;
-

Etapele de desfăşurare a concursului:
Etapa a l-a : prezentarea lucrărilor pentru Concurs 0 1 februar ie-12

2017.

Lucrările la Concurs se vor prezenta on-line sau varianta fizică
discreţia
participantului).
înscrierea şi expedierea lucrărilor on-line se va face pe site-ul www.artico.md. pagina
Concursului. Participantul va completa
Ancheta pentru concurs şl va anexa imagine
Notă: Imaginile nu trebuie prelucrate cromatic
cu nici unredactor de fotografii
(Photoshop,
ACDSee Pro,
ş.a.).
Varianta fizică a lucrărilor se va prezenta la Centrul Republican pentru Copii si Tineret.
bd. Ştefan cel Mare si Sfânt 169. blocul Central, Şectiadidactico-metodică si
Lucrările
vor fi însoţite de Formularul de înscriere (Anexă)
Etapa a II-a: preselecţia lucrărilor prezentate la concurs

-

martie,

7.

Juriul selectează laureaţii Concursului. Lista nominală a laureaţilor va fi plasată pe site-ul
organizatorilor, pe data de
20 martie.
Laureaţii Concursului care au transmis varianta on-line, vor prezenta varianta fizică a
lucrărilor:
21 martie 08aprilie,MfiL
Etapa finală: Jurizarea lucrărilor premiante (obligatoriu în varianta fizică)
Lucrările laureaţilor vor fi prezentate la Expoziţia Concursului:

2017.
aprilie - 7
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Toţi laureaţii vor primi diplome de participare.
Vernisajul expoziţiei şi înmâna rea diplomelor - 19 aprilie 2017, ora 11,00
Criterii de iurizare:
-

respectarea temei propuse;
respectarea principiilor de organizare compoziţională;
cultura prezentării lucrărilor;
originalitatea şi imaginaţia reflectată de participant;
creativitatea şi expresivitatea plastică.

Dispoziţii finale:
Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de vîrstă astfel: locul I, II, III, un Premiu
special şi menţiuni, precum, şi Certificate de participare pentru cadrul didactic
îndrumător/coordonator.
Elevii din liceele vocaţionale vor fi jurizaţi/premiaţi separat.
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Drepturile de
autor:
Lucrările înscrise trebuie să respecte Legea nr. 139 din 02.07.2010 „privind drepturile de
autor şi drepturile conexe”.
Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra lucrărilor înscrise de el
în Concurs. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce
pot apărea ca urmare a participării cu lucrări în acest Concurs.
Autorii lucrărilor propuse în Concurs rămân proprietarii acestora.
Organizatorii au dreptul de a publica/utiliza lucrările de la Concurs în scopuri
compatibile cu obiectivele Concursului.
Politica
deconfidenţialitate:
Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt strict confidenţiale. Detaliile
participanţilor pot fi. folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu accepta înscrierea în concurs a oricărei lucrări
care nu corespunde prevederilor prezentului Regulament.
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Anexă:

Formular de înscriere
Concurs republican
de arte plastice şi artizanat
„ Lumea
înviziunea
”
Instituţia:,
Secţiunea:
№

NP copilului

Vârsta

Denumirea lucrării

Secţiunea

N. Pcadru
didactic

#

!

Data prezentării:
Prezentat de:
Tel de contact:

____________

_______________ _______
e-mail:
4

