REGULAMENT
CONCURS DE CREAȚIE
ÎN CADRUL PROIECTULUI ”ARTA, MINUNE DINTR-O CARTE”

Organizator: Biblioteca Națională a României
Locul desfășurării:
-

online, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/Arta-minune-dintro-carte-102307882283407

-

la sediul Organizatorului: bd Unirii 22, sector 3. București, România

Perioada: 07 – 15 decembrie 2021
Scopul:
Concursul de design este un eveniment competitiv care:
-

promovează proiectul ”Arta, minune dintr-o carte” în rândul publicului larg;

-

promovează gustul estetic al și stimulează potenţialul artistic şi creativ al
publicului

-

descoperă noi talente și promovează originalitatea în crearea de conținut digital.

Condiții de înscriere:
La concurs poate participa orice persoană cu vârsta cuprinsă între 14 – 30 de ani.
Nu pot participa la concurs rudele Organizatorilor de gradul I, precum nici persoanele
antrenate în organizarea şi realizarea concursului, membrii din juriu şi rudele de gradul
I ale acestora.
Înscrierea se face online în perioada 07 – 13 decembrie 2021 la adresa de email
promovare.bibnat@gmail.com.
Înscrierea la concurs implică acceptul concurentului cu privire la Regulamentul
concursului. Pentru înscrierea în concurs, participantul va transmite pe adresa de email
promovare.bibnat@gmail.com următoarele documente, semnate:
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-

Declaraţia pentru Protecţia Datelor Personale (Anexa 2 la Regulament)

-

Acordul de publicare a lucrării (Anexa 3 la Regulament).

Nu se percepe taxă de participare.
Tema:
Concurenţii vor trimite lucrările în format digital pe email la adresa:
promovare.bibnat@gmail.com. Emailul trimis va conţine ataşat fișierul imagine, cu
dimensiunea de 1080 x 1080 pixeli, rgb/cmyk, 300 dpi, iar în corpul de email denumirea
lucrării și numele complet al concurentului. În situaţia înscrierii unei lucrări realizate
folosind alte metode decât în format digital, acestea vor avea dimensiunile de 20 x 20 cm
și vor fi atașate (fișier scan) în corpul email-ului.
Organizatorii concursului nu își asumă nici o responsabilitate privind eventuale
încălcări ale dreptului de autor.
Jurizarea: va avea loc în intervalul 14 – 15 decembrie 2021.
Jurizarea va urmări:
-

Nivelul de originalitate al lucrării realizate;

-

Transpunerea fidelă a temei de creaţie;

-

Gradul de complexitate;

-

Cromatica lucrărilor.

Vor fi descalificate creaţiile, care nu respectă tematica concursului!
Anunţarea câştigătorilor se va face în cadrul evenimentului de lansare a proiectului
”Arta, minune dintr-o carte”, miercuri, 15 decembrie 2021, începând cu ora 11:00.
Lucrările selectate vor fi publicate online, pe pagina de Facebook a organizatorului:
https://www.facebook.com/Arta-minune-dintr-o-carte-102307882283407
Juriul are în componenţa sa 3 membri.
Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior lista
fiind publicată pe website-ul Bibliotecii Naționale, pe pagina de Facebook a instituției și
a proiectului.
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Obligațiile participanților:
-

Să respecte prevederile regulamentului concursului;

-

Să trimită lucrările şi anexele Regulamentului în perioada de concurs;

-

Să respecte indicaţiile oferite de Organizator.

Obligaţiile organizatorilor:
-

Să expună online, pe website-ul instituţiei şi pe paginile de Facebook, lucrările
premiate la concurs.

-

Să pună la dispoziţia membrilor juriului lucrările înscrise, pentru buna
desfăşurare a jurizării.

Premii:
Premiile vor recompensa munca şi calitatea lucrărilor realizate de concurenți.
Participanții vor fi premiați cu premii constând în cărți.

Orice modificare a Regulamentului, impusă de situaţii independente de organizator va
fi comunicată în timp util pe site-ul organizatorilor.
Concursul se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament, iar participanții se
obligă să respecte termenii și condițiile acestuia. Nu se admit contestații referitoare la
componența juriului sau la rezultatul jurizării. Organizatorul își rezervă dreptul de a
modifica sau de a suspenda concursul în orice moment dacă situația impune acest lucru.
Ţinând cont de măsurile restrictive adoptate în vederea prevenirii şi limitării răspândirii
Covid 19, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile privind desfăşurarea
concursului.
Contact:
Biblioteca Națională a României
Bd Unirii 22, sector 3, București
Email: promovare.bibnat@gmail.com
Telefon: 021 3103552 / 1105
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