
 

REGULAMENT 

Pentru Concursul de Creaţie Plastică ,,Primăvara prin ochii copiilor”, din cadrul Proiectului Educativ 

,,Festivalul Culorilor – Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă” 

Ediţia a IV-a, 2020-2021 

 

 

     În cadrul Proiectului Educativ „Festivalul Culorilor – Dezvoltarea creativităţii şi comunicării prin artă”, 

Colegiul Naţional “Octavian Goga “ organizeză concursul “Primăvara prin ochii copiilor”, adresându-se 

elevilor de gimnaziu şi liceu care doresc să transpună artistic viziunea lor cu privire la natură şi la frumuseţile pe 

care ea ni le oferă. 

     La concurs se poate participa cu felicitări, mărţişoare, desene, creaţii literare – poezie  

 

     Concursul  se va desfăşura on-line  pe următoarele secţiuni:  

1. desene artistice - gimnaziu ( premiul I, II, III şi 2 menţiuni) şi liceu ( premiul I, II, III şi 2 

menţiuni ) 

2. felicitări şi mărţişoare – gimnaziu şi liceu ( premiul  special ) 

3. creaţii literare – poezie ( premiul I, II, III şi 2 menţiuni ) 

     Condiţii de participare: 

- creaţii artistice 

      Lucrările vor fi realizate pe format A4 sau A3 şi vor fi însoţite de fșa de înscriere care va conţine următoarele 

date: numele şi prenumele  elevului, clasa, şcoala, titlul lucrării şi numele profesorului coordonator. O şcoală poate 

participa cu maxim 3 lucrări, 5 exponate ( felicitări şi/sau mărţişoare), 3 creaţii literare – poezii. 

- creaţii literare – poezie 

      Textele vor fi dactilografiate în format electronic, vor cuprinde titlul poeziei, numele şi prenumele elevului şi 

profesorului coordonator, clasa. Documentul word  trimis va fi denumit nume_prenume_clasa_scoala.  

Profesorul coordonator va trimite la adresa de mail: carmenmarculescu37@gmail.com, cu 

mențiunea pentru Concursul de Creaţie Plastică ,,Primăvara prin ochii copiilor” următoarele 

documente: fișa de înscriere (Anexa1) și  fotografia  desenului/ exponatelor în format  jpg. respectiv un 

document word cu poezia. Fiecare desen/exponat va fi fotografiat separat. Fotografia realizată   va fi 

denumită  cu numele  şi prenumele participantului, clasa şi titlul exponatului. (exemplu : 

popescu_andrei_7_primăvara/ ionescu_maria_11_felicitare). Expoziția de fotografii se va realiza on-line 

pe site-ul Colegiului Național “Octavian Goga”, Sibiu, la secțiunea concursuri. 

 

      Înscrierea la concurs a creaţiilor plastice şi a creaţiilor literare se va face în intervalul 22-26 februarie 

2021. Şcolile care nu respectă cerinţele regulamentului şi termenul limită de înscriere vor fi descalificate. 

mailto:carmenmarculescu37@gmail.com


 

     Jurizarea şi premierea lucrărilor: 

      

 Lucrările, atât desenele, exponatele cât şi creaţiile literare – poezie, vor fi evaluate în data de 5 martie 

2021, de un juriu format din  cadre didactice de specialitate, iar premierea în data de 9 martie 2021, la 

Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”, Sibiu. Toate cadrele didactice coordonatoare ale elevilor vor primi 

adeverinţe. 

     Criteriile de evaluare sunt: respectarea tematicii, originalitatea şi talentul, contribuţia individuală, 

gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului. 

     Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum și drepturile de proprietate 

intelectuală și drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege. Participantul trebuie să fie 

proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs sau să dețină drepturile 

corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este unic responsabil asupra oricăror 

consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în acest concurs. 

     Trimiterea pe adresa de e-mail carmenmarculescu37@gmail.com implică acordul ca materialele 

înscrise în concurs să poată fi expuse și utilizate de către Organizator, cu menționarea numelui autorului, 

prezentul regulament reprezentând consimțământul autorilor și titularilor de drepturi de proprietate 

intelectuală cu privire la aceasta forma de utilizare, nelimitat în timp și spațiu. 

 

 

 

 

Director:                           Coordonatori proiect / concurs: 

Prof. Alexandra Maria Tischer                                   Prof. Carmen Mărculescu 

                 Prof. Delia Nemeş 


