REGULAMENT
Salonul Internaţional de Caricatură, Ediţia a XVI-a, 20 iunie – 21 octombrie
2021, Brăila, România
Concursul este deschis tuturor caricaturiştilor.
Tema: Jocurile Olimpice
Număr maxim de lucrări: 3.
Lucrările vor fi originale și vor fi însoţite de o scurtă biografie, fotografie, adresă și număr de telefon.
Tehnica de realizare a lucrărilor este liberă.
Data limită: Lucrările vor fi trimise până la: 6 septembrie 2021.
Jurizarea va avea loc in perioada: 13-19 septembrie 2021
Condiţii tehnice obligatorii:
Dimensiuni: A3 (297mm × 420mm).
Lucrările vor fi trimise în format electronic, JPG, rezoluție 300 dpi, CMYK.
Fiecare lucrare trimisă va conține numele autorului şi titlul lucrării/numerotate în denumirea fişierului.
Adresa de expediere a lucrărilor: cartooncontestbraila@gmail.com
Participanții trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor de autor asupra caricaturilor înscrise în concurs.
Autorul caricaturii dă Organizatorului dreptul de folosință asupra lucrării participante, conform legislaţiei române în
vigoare, în scopul de a promova evenimentul, realizarea de expoziţii, instituția și imaginea orașului, pe termen
nelimitat, prin orice mijloace.
Organizatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventualele încălcări ale dreptului de autor.
Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis caricatura.
Premii acordate:
MARELE PREMIU
1000 EURO
PREMIUL I
800 EURO
PREMIUL II
600 EURO
PREMIUL III
400 EURO
3 PREMII SPECIALE 3 x 200 EURO
Premiile vor fi impozitate conform legislației române în vigoare.
ATENŢIE!!! Pentru a putea să-şi primească premiile, câștigătorii trebuie să expedieze lucrarea câștigătoare în
original (cu semnătura autorului pe spatele lucrării) în termen de maxim 30 zile de la comunicarea câştigătorilor,
şi să comunice contul bancar personal în lei (pentru concurenții români), respectiv în euro/valută (pentru
concurenții străini), dreptul de proprietate asupra lucrării câştigătoare, fiind transmis în urma achitării contravalorii
premiului câştigat, către CJCPCT Brăila. De asemenea se cedeaza drepturile de autor in vederea expunerii in
galerii, muzee, conform declaratiei anexate prezentului regulament.
Lucrările câștigătoare vor fi trimise prin poștă la următoarea adresă: România, Brăila, Piața Traian, nr. 2, cod
poștal 810153.
Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câştigător de a intra în posesia premiului din motive
ce nu țin de acesta. În cazul în care concurentul nu respectă obligaţiile impuse de prezentul regulament,
Organizatorul este exonerat de orice răspundere.
Notă: În lipsa relaţiilor interbancare dintre România şi ţara de provenienţă a câştigătorului, Organizatorul este
exonerat de orice răspundere.
Premianţii vor primi şi câte un catalog şi diplomă, în format fizic (dacă vor fi prezenţi la vernisaj).
Vernisajul Salonului şi decernarea premiilor: 21 octombrie 2021.
În funcţie de evoluţia covid 19, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba condiţiile de desfăşurare ale
concursului; modificările ulterioare vor fi comunicate celor interesaţi.
Desfășurarea va respecta condițiile impuse de legislație vis-a-vis de Covid 19, dar și de evoluția la nivel național
și internațional a pandemiei provocate de Coronavirus. Ţinând cont de măsurile restrictive adoptate în vederea
prevenirii şi limitării răspândirii Covid 19, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile privind
desfăşurarea vernisajului.
Participanţii (câştigătorii şi membrii juriului) trebuie să prezinte la sediul Centrului Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale, Pașaportul verde (dovada vaccinării anti Covid) sau dovada testului RT-PCR
nu mai vechi de 72 de ore, în condițiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin comun al Ministerului Culturii
și Ministerului Sănătății sau dovada că participantul se află în perioada cuprinsă între a 15 și a 180 a zi ulterioară

confirmării infectării cu SARS-CoV-2 (așa cum rezultă din Hotararea Nr. 826/2021 din 5 august 2021 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.)
În cazul în care participantul este depistat cu Covid 19 să își asume plata mesei si a cazarii pentru perioada de
carantinare prevăzuta de normele legislației în vigoare. Astfel, Organizatorul este exonerat de orice implicație
bănească asupra carantinării participantului.
Catalogul va cuprinde o selecţie a celor mai valoroase lucrări din concurs.
Catalogul Salonului Internaţional de Caricatură, Ediţia a XVI-a, va putea fi descărcat de pe site-ul instituţiei:
http://centruldecreatiebraila.ro/ .
Înscrierea în cadrul Salonului echivalează cu luarea la cunoştinţă şi respectarea Regulamentului de desfăşurare
al Salonului.
Contact: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila, Piața Traian 2,
810153, Brăila, România; Telefon şi fax: +40.239.614.710.

