
 

 

Nr. 1731/24.05.2022 

   

REGULAMENT 

Salonul Internaţional de Caricatură, Ediţia a XVII-a, 2022, Brăila, România  

 

 

 

Perioada de desfăşurare: martie – septembrie 2022. 

 

Tema: TURISM CU ASCENSIUNE 

 

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. 

 

Înscrierea lucrărilor în concurs: Lucrările vor fi trimise prin e-mail până la 10 iunie, ora 24:00 

(ora locală a României) la adresa: cartooncontestbraila@gmail.com 

 

Jurizarea va avea loc în perioada: 27 iunie – 08 iulie. 

 

Condiţii tehnice: 

Lucrările vor fi trimise în format electronic,  JPG, rezoluție 300 dpi, CMYK. 

Fiecare lucrare trimisă va conține numele autorului şi titlul lucrării în denumirea fişierului. 

 

Premii acordate: 

MARELE PREMIU          1000 EURO 

PREMIUL    I                     700 EURO 

PREMIUL   II                     500 EURO 

PREMIUL  III                     400 EURO 

3 PREMII SPECIALE  3 x 200 EURO 

 

Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare, la data 

acordării acestora.  

Pentru a putea să-şi primească premiile, câștigătorii  trebuie să expedieze lucrarea premiată în original 

(cu semnătura autorului pe spatele lucrării) în termen de maxim 45 zile de la anunțarea câștigătorilor (pe 

pagina de facebook a organizatorului: https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila, odată cu 

vernisajul). Lucrarea câștigătoare va fi însoţită de o declaraţie (anexată la prezentul Regulament) 

referitoare la cedarea drepturilor de autor în vederea expunerii pe termen nelimitat precum şi de datele 

contului bancar personal (denumirea băncii, cod IBAN, cod SWIFT), printr-un document emis de 

bancă, cont în lei (pentru concurenții români), respectiv în euro/moneda naţională (pentru concurenții 

străini).  

Premiile vor fi oferite în RON, la cursul euro al BNR din data aprobării prezentului Regulament. 

Plata premiilor se face prin virament bancar. Costurile transferului vor fi suportate de către ambele părți 

(Organizator și câștigătorul premiului), conform legislației bancare. Premiile vor fi virate în termen de 

maxim 60 de zile de la anunțarea câștigătorilor, cu respectarea prevederilor legale.  

Lucrările câștigătoare vor fi trimise prin poștă la următoarea adresă: România, Brăila, Piața Traian, 

nr. 2, cod poștal 810153. 
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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. 

 

Participanții sunt proprietari asupra lucrărilor şi deţin dreptul de autor asupra caricaturilor înscrise în 

concurs. 

Prin înscrierea lucrărilor în concurs, participanţii îşi dau acordul cu privire la expunerea respectivelor 

lucrări în cadrul a maximum 5 expoziţii de caricatură organizate în galerii de artă sau muzee în perioada 

septembrie-decembrie 2022, cedând drepturile de autor pentru respectivele lucrări (acordul fiind dat 

implicit pentru promovarea Salonului Internaţional de Caricatură) 

Organizatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventualele încălcări ale dreptului de autor sau 

proprietate. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis caricatura. 

 

Câştigătorii Salonului Internațional de Caricatură transferă dreptul de proprietate asupra lucrărilor 

premiate către CJCPCT Brăila la momentul predării lucrărilor originale către acesta. 

Câştigătorii declară pe proprie raspundere că cedează dreptul de autor asupra lucrărilor pentru realizarea 

de expoziţii în scopul de a promova evenimentul, instituția și imaginea orașului, pe termen nelimitat, 

prin orice mijloace. 

 

Vernisajul Salonului şi decernarea premiilor: 06 septembrie 2022. 

Organizatorul va asigura cazarea şi masa pentru o zi, pentru câştigătorii care vor fi prezenţi la vernisaj. 

Fac excepţie de la cazare câştigătorii rezidenţi în Municipiul Brăila. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a schimba condiţiile de desfăşurare ale concursului; modificările 

ulterioare vor fi comunicate celor interesaţi. 

Catalogul Salonului Internaţional de Caricatură, în format pdf, va putea fi descărcat de pe site-ul 

instituţiei:  http://centruldecreatiebraila.ro/  după ce va avea loc vernisajul Salonului. 

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. 
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Declarație – cedare drepturi de autor 

 

 

 

 

 

Subsemnatul, …………………………………………………….., declar prin prezenta, că cedez dreptul 

de autor Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, asupra 

lucrării premiate la Salonul Internaţional de Caricatură, Ediţia a XVII-a, 2022, Brăila, România, pentru 

realizarea de expoziţii, în scopul promovării evenimentului, instituției și imaginii orașului, pe termen 

nelimitat, prin orice mijloace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                       Semnătura           

 

 

 

 

 


