
 

1  
 

 

Nr.989/22.05.2020  

REGULAMENT 

Simpozion de Artă Plastică (Tabără de pictură) 

Brăila, România,  25 mai – 9 iulie 2020 

 

 
ORGANIZATORI: 
Consiliul Judeţean Brăila, Primăria Municipiului Brăila, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila organizează în perioada 25 
mai – 9 iulie 2020 Simpozionul de Artă Plastică (Tabără de pictură). 
 
PERIOADA: 

25 mai – 9 iulie 2020.  
 
SCOPUL SIMPOZIONULUI: 
Simpozionul este un eveniment competitiv care:  

- promovează educația artistică prin activități de tip ateliere de pictură tematice; 
- dezvoltă cunoştinţele, gustul estetic şi deprinderile artistice ale elevilor; 
- stimulează potenţialul artistic şi creativ al elevilor, antrenându-le în acelaşi 

timp memoria vizuală, imaginaţia, concentrarea şi capacitatea de sinteză, 
capacitatea de observaţie comparativă şi selectivă; 

- descoperă şi promovează noi talente; 
- antrenează elevii în activităţi extracurriculare; 
- promovează originalitatea în creaţiile personale. 

 
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

1. La înscrierea în concurs pot participa elevi din Municipiul Brăila din clasele V - 
VIII. 

2. Nu pot participa la concurs rudele Organizatorilor de gradul l, precum nici 
persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului, membrii din juriu şi 
rudele de gradul I ale acestora. 
 
SECŢIUNI: 
- Secţiunea Pictură 
- Secţiunea Desen 

 
TEMA:   Br`ila: Metafor` ]i culoare 
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ÎNSCRIEREA LA SIMPOZION: 
Înscrierea se face online în perioada 25 mai - 4 iunie 2020 la adresa: 
simpozion.pictura@gmail.com. 
Un concurent are dreptul să se înscrie la o singură secţiune, la alegere: Pictură sau 
Desen, cu 3 picturi/desene. 
Numărul maxim de participanţi:  

- 15 secţiunea Pictură 
- 15 secţiunea Desen 

Înscrierea se face pe principiul “primul venit, primul servit”, în limita locurilor 
disponibile.  
Înscrierea Ia concurs implică acceptul concurentului cu privire Ia Regulamentul 
concursului.  
Nu se percepe taxă de participare.  
 
Pentru înscrierea în concurs participantul va depune online la adresa: 
simpozion.pictura@gmail.com, următoarele documente: 
  
a) Fişă de înscriere completată şi semnată de către participant şi însoţitor adult 
(Anexa 1 la Regulament); 
b) Copie după carnetul de elev vizat la zi; 
c) Copie certificat de naştere sau buletin de identitate elev; 
d) Copie buletin de identitate însoţitor adult; 
e) Declaraţia pentru Protecţia Datelor Personale (Anexa 2 la Regulament); 
f) Acord de publicare a lucrărilor ( Anexa 4 la Regulament). 
 
Documentele de înscriere se vor descărca de pe site-ul instituţiei 
http://centruldecreatiebraila.ro/, se  vor completa, semna, şi trimite la adresa: 
simpozion.pictura@gmail.com  
 
Depunerea lucrărilor: 
În perioada 22 iunie – 3 iulie se vor depune lucrările. 
Lucrările vor fi însoţite de Fişa de depunere a lucrărilor (Anexa 3 la 
Regulament). 
 
Secţinea: Pictură 

Concurenţii vor trimite online la adresa: simpozion.pictura@gmail.com, 3 lucrări 
realizate pe coli de hârtie, format A3, tehnica de lucru: culori de apă.  
Picturile realizate se vor încadra în tema propusă: Brăila: Metaforă şi culoare.      
Email-ul trimis va conţine: fişierele Foto ataşate cu denumirea lucrării, Numele şi 
prenumele elevului,  Secţiunea de concurs, Titlul lucrărilor, Unitatea de învăţământ şi 
clasa. 
 
Secţiunea: Desen 

Concurenţii vor trimite online la adresa: simpozion.pictura@gmail.com, 3 lucrări, 
realizate pe coli de hârtie, format A3, tehnica de lucru: creion sau cărbune (cărbune 
lemn sau cărbune presat).  
Desenele realizate se vor încadra în tema propusă: Brăila: Metaforă şi culoare.      
Email-ul trimis va conţine: fişierele Foto ataşate cu denumirea lucrării, Numele şi 
prenumele elevului,  Secţiunea de concurs, Titlul lucrărilor, Unitatea de învăţământ şi 
clasa. 
 

mailto:simpozion.pictura@gmail.com
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Organizatorii concursului nu își asumă nici o responsabilitate privind eventuale 
încălcări ale dreptului de autor. 
 
DESFĂŞURAREA SIMPOZIONULUI 

După înscrirea la simpozion va avea loc o excursie a elevilor cu vaporul, în 
data de 20 iunie 2020, organizată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila pe Dunăre, în care elevii se vor 
informa/inspira în vederea realizării lucrărilor necesare în Simpozion. În cazul în care 
din motive obiective, excursia nu va putea avea loc în data mai sus menţionată, se 
va reprograma sau anula după caz. Excursia va avea loc doar în condiţiile în care 
situaţia Covid-19 permite. 

Elevii vor fi însoţiţi pe vapor de către persoana adultă care s-a înscris în Fişa 
de înscriere (Anexa 1 la Regulament). În cazul în care persoana care s-a înscris în 
Fişa de înscriere nu poate însoţi elevul pe vapor, acesta are obligaţia să anunţe 
Organizatorul şi să specifice numele unei alte persone adulte care va însoţi elevul. 

Locul de întâlnire pentru plecarea cu vaporul va fi comunicat ulterior 
participanţilor. 

Elevii vor avea de realizat în urma excursiei 3 picturi/desene. 
Realizarea lucrărilor se face la domiciliul concurentului, Organizatorul punând 

la dispoziţie materiale de lucru necesare realizării picturilor/desenelor, pe bază de 
proces verbal, cu respectarea regulilor de distanţare socială. 

Depunerea lucrărilor se va face în intervalul  22 iunie – 3 iulie 2020. 
Lucrările vor fi selectate de către juriu în vederea expunerii acestora la Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila.  
 
Festivitatea de Premiere – modul de desfăşurare va fi anunţat din timp în funcţie de 
evoluţia Covid-19. 
 
JURIZAREA: 
Va avea loc în intervalul: 8 iulie – 9 iulie 2020. 
Anunţarea câştigătorilor: 9 iulie 2020. 
 
Juriul 

Are în componenţa sa 3 reprezentanţi ai genului - arte plastice -  din Municipiul Brăila 
care, prin valoare şi competenţă profesională, vor garanta corectitudinea 
clasamentului. Juriul este format din: Preşedintele juriului şi 2 membri. 

 Jurizarea se va face conform Regulamentului de jurizare. 
 Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, 

ulterior lista fiind publicată pe site-ul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila. 

 Lucrările elevilor nu se restituie, rămânând în cadrul instituţiei. 
 
OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR: 
 

 Să respecte prevederile regulamentului concursului; 
 Să completeze fişa de înscriere şi  de depunere a lucrărilor; 
 Să respecte indicaţiile oferite de organizatori; 
 În cazul excursiei cu vaporul participanţii vor fi însoţiţi de o persoană adultă 

care va răspunde şi supraveghea permanent elevul participant, eventualele incidente 
rezultate neputând fi imputate organizatorilor; 

 Însoţitorii elevilor vor colabora cu organizatorii pentru buna desfăşurare în 
condiţii de siguranţă a activităţilor anterior menţionate. 
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 Însoţitorii vor lua măsurile ce se impun pentru pregătirea copiilor în ceea ce 
priveşte respectarea normelor minimale de comportament şi a obligaţiilor prevăzute. 

 Fiecare participant la tabară este responsabil de bunurile proprii (valori 
monetare, aparatură electronică etc…). 
 
OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR: 

 Să organizeze o expoziţie online (pe site-ul instituţiei şi pe pagina de 
facebook) cu lucrările participante la concurs. 

 Să pună la dispoziţie materiale de lucru necesare realizării lucrărilor. 
 Să asigure condiţiile optime membrilor juriului pentru buna desfăşurare a 

jurizării. 
 Să pună la dispoziţie spaţiile necesare desfăşurării decernării premiilor, în 

cazul în care situaţia Covid 19 permite aceasta. 
 
PREMII: 

Elevii participanți la tabără vor fi premiați cu premii în bani.  
Premiile vor recompensa munca şi calitatea lucrărilor realizate de elevi. 
Premiile vor fi achitate în perioada 10-17 iulie, după depunerea lucrărilor câştigătoare 
în original. 
Lipsa lucrărilor depuse în original până la data de 17 iulie înseamnă renunţarea la 
premiu. 
 
Secţiunea Pictură:  

Premiul l, în valoare de 400 lei 
Premiul II, în valoare de 300 lei 
Premiul III, în valoare de 200 lei 
Menţiunea I, în valoare de 100 lei 
Menţiunea II, în valoare de 100 lei 
Menţiunea III, în valoare de 100 lei 
 
Secţiunea Desen:  

Premiul l, în valoare de 400 lei 
Premiul II, în valoare de 300 lei 
Premiul III, în valoare de 200 lei 
Menţiunea I, în valoare de 100 lei 
Menţiunea II, în valoare de 100 lei 
Menţiunea III, în valoare de 100 lei 
 
Plata premiilor se face în funcţie de prevederile legale. 
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: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Brăila, Piaţa Traian, nr. 2, Brăila, cod poştal 810153; Telefon: 0239.614.710. 
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ANEXA 1 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Simpozion de artă plastică (Tabără de pictură) 

Brăila, România,  25 mai – 9 iulie 2020 

 

Nume/Prenume participant:…………………………………………………… 

Nume/Prenume adult însoţitor pe vapor:…………………………………….. 

Adresa: Str. ………………, Nr. …………, Bl. ……………, Sc. 

……………., Et. …………, Ap. …………., Sector/Judeţ…………………., 

Localitatea ……………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………….. 

E-mail:…………………………………………………………………………… 

Unitatea de învăţământ:……………………………………………………….. 

Vârsta:…………………………………………………………………………… 

Clasa…………………………………………………………………………….. 

Secţiunea de înscriere  în concurs (bifaţi secţiunea corespunzătoare 

opţiunii dumneavoastră):  

          pictură 

          desen 

 

 

Declar că am luat la cunoștiință Regulamentul Simpozionului și sunt de acord cu 
acesta. 
 

 

 

Data:                                                                       

Semnătură participant: 

Semnătură adult însoţitor: 
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ANEXA 2 
FIŞĂ DE DEPUNERE A LUCRĂRILOR 

Simpozion de artă plastică (Tabără de pictură) 
Brăila, România,  25 mai – 9 iulie 2020 

 

 

 

 

 

 

Nume/Prenume:………………………………………………………………… 

Unitatea de învăţământ:……………………………………………………….. 

Clasa:……………………………………………………………………………. 

Secţiunea de înscriere în concurs (Pictură/Desen)………………………… 

Titlul lucrărilor depuse: 1………………………………………………………. 

2. …………………………………………………...... 

3. .…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:                                                                            Semnătura 
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ANEXA 3 
DECLARAȚIE 

 
 

Subsemnata/ul ................................................................................... prin 
prezenta, acord dreptul Centrului  Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Brăila, ca prin intermediul persoanelor împuternicite, să 
prelucreze date cu caracter personal, conform Regulamentului General pentru 
Protecția Datelor Personale EU 679/2016 (GDPR) pentru  Simpozionul de Artă 
Plastică (Tabăra de pictură) organizat în perioada  25 mai – 9 iulie 2020.   

În vederea participării la Simpozionul de Artă Plastică (Tabăra de 
pictură), sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale.  

Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de toate aceste 
facilități.  

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt 
comunicate numai următorilor destinatari: autorități publice centrale și locale, 
partenerii contractuali ai operatorului etc.  

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de 
intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.  

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă 
privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.  
 
 
 
 

Data,          Semnătura, 
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Anexa 4 
Acord de publicare   

Simpozion de artă plastică (Tabără de pictură) 
Brăila, România,  25 mai – 9 iulie 2020 

 
 
 
 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Brăila, în calitate de organizator al Simpozionului de Artă Plastică (Tabără de 

pictură), solicită acordul părintelui/tutorelui legal, pentru publicarea online pe pagina 

de Facebook şi pagina Web a Instituţiei, sau alte forme de publicare/promovare a 

lucrărilor înscrise în concurs. 

 

Numele părintelui / tutorelui legal ............................................................................. 
 

Declar că sunt de acord ca lucrările înscrise în concurs să poată fi publicate 

online pe pagina de Facebook şi pagina Web a Instituţiei, sau alte forme de 

publicare/promovare a lucrărilor înscrise în concurs. 

 

 
 
 
 
 
 
Data                                                                                              Semnătură părinte /   
                                                                                                                    tutore legal 
 

 


