„Chişinăul de ieri, Chişinăul de azi” (ediţia a IX- a )
dedicată Hram ului Chişinăului
Direcţia generală educaţie, tineret şi sport în parteneriat cu Centrul de Creaţie Tehnică
pentru Copii şi Adolescenţi “Politehnic” sl Centru organizează concursul - expoziţie de artă
fotografică cu genericul „Chişinăul de ieri, Chişinăul de azi”, dedicată sărbătorii „Hramul
Chişinăului” la care pot participa elevi din instituţiile de învăţămînt secundar din mun. Chişinău.

Organizarea expoziţiei are drept scop promovarea artei fotografice la nivel de copii prin:
- menţionarea copiilor pasionaţi de artă fotografică din mun. Chişinău;
- dezvoltarea imaginaţiei prin compunerea fotografiei;
- dezvoltarea dragostei faţă de oraşul natal şi a simţului de patriotism.
Condiţii de participare:
- la concursul - expoziţie pot participa elevi din instituţiile de invăţămînt secundar din mun.
Chişinău, cu vîrsta cuprinsă între 7- 19 ani;
- se admit lucrări fotografice color sau alb - negru cu formatul minim 18x24 cm;
- nu se acceptă fotografiile executate pe hîrtie simplă sau cu dimensiuni mai mici;
- fiecare lucrare prezentată va avea indicat pe verso: titlul lucrării, numele, prenumele autorului,
clasa, instituţia de învăţământ, cadrul didactic îndrumător;
- lucrările rămîn în posesia organizatorilor;
- deciziile juriului sunt definitive şi inatacabile;
- termenul limită de prezentare a lucrărilor fotografice - 12.10. 2015.
Jurizarea lucrărilor fotografice se va desfăşura pentru următoarele categorii de vîrstă:
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- elevii
- elevii
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I - IV (7-10 ani);
V - VII (11- 13 ani);
VIII - IX (14-16 ani);
X-XII (17-19 ani).
Criteriile de evaluare:

- încadrare în tema concursului;
- creativitate şi originalitate;
- calitate artistică.
Lucrările se vor prezenta la adresa: Centrul de Creaţie Tehnică pentru Copii şi Adolescenţi “Politehnic”
sl Centru, bd. Iu. Gagarin, 4, tel: 022 27 00 63
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