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REGULAMENTUL
Festivalului Concurs județean de amatori
JOC ȘI CÂNTEC
EDIȚIA I

ORGANIZATORI
Consiliul Judeţean Brăila, Primăria Mun. Brăila, Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale
Perioada
iulie-septembrie 2022
Locul de desfășurare- municipiul Brăila, România
Scopul festivalului concurs
 Cunoașterea, promovarea, conservarea și valorificarea tezaurului etnografic autentic
brăilean și introducerea acestuia în circuitul național al creațiilor artistice ale genului.
 Cunoașterea folclorului autentic și implicarea comunității în perpetuarea actului
cultural.
Condiţii de participare:
 La acest festival-concurs sunt invitate să participe ansambluri folclorice din zona
etnografică a Județului Brăila.
 Participanții trebuie să reprezinte specificul etnofolcloric al zonei și în special al
localității reprezentate.
 Festivalul-concurs Joc și cântec este deschis dansatorilor amatori (ansambluri sau
formații de dans) din județul Brăila
 Participanții se vor prezenta in concurs cu dansuri si costume populare specifice zonei
etnofolclorice din care provin.
 Nu se primesc în concurs artişti consacraţi sau profesioniști
 Fără limită de vârstă
Regulamentul Festivalului-concurs poate fi găsit la următoarele adrese web:
www.centruldecreatiebraila.ro
Înscrierea la concurs/Preselecţia
Înscrierea la preselecția festivalului concurs se face în perioada 11 iulie-16 august
2022, completând dosarul de preselecție, Fișa de participare (anexată prezentului regulament)
și Declarația cu consimțământul de date personale, care vor fi trimise Centrului Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, cu sediul în Mun.Brăila,
Piața Traian, nr 2 sau electronic, la adresa de email festival.braila@gmail.com
Informații suplimentare se pot opțiune la tel 0239/ 614710 sau 0725.52.68.10
Preselecția concurenţilor se va efectua online iar rezultatul preselecţiei va fi afişat în data
de 23 august 2022, pe paginile media ale Organizatorului.
În urma preselecției vor fi admise un număr de 6 ansambluri folclorice din județul
Brăila.

Dosarul de preselecție va conţine următoarele:
- copie după cartea de identitate a fiecărui concurent, ca parte din ansamblu/formație;
- fişa de înscriere (anexă la prezentul regulament);In cazul ansamblurilor/grupurilor de
admite o singura fișă de înscriere, cu tabelul nominal atașat din care să rezulte
componența.
- declarația privind Protecția datelor cu caracter personal (anexă la prezentul regulament)
- înregistrări cu două dansuri, în format mp4, 2 fotografii de grup
Desfășurarea propriu-zisă a Festivalului concurs




Fiecare ansamblu/formație va prezenta în concurs două suite de dansuri populare din
zona folclorică de proveniență.
Negativul piesei va fi înmânat organizatorului pe stick, cu cel puțin 7 zile, înainte de
prezentarea în concurs.
Fiecare program artistic nu va depăși 20 de minute/per ansamblu.

Taxa de participare
Cuantumul taxei de participare este de 50 lei /ansamblu admis în concurs.
Se va achita o singură taxă/ansamblu
Concurenții declarați admiși în urma preselecției vor achita taxa de participare la concurs, prin
virament bancar în contul deschis la Trezoreria Brăila (Cont IBAN RO64 TREZ 1512 1G33 1900
XXXX) cod fiscal 7869923 sau direct, in cazuri excepționale, la casieria Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 08 septembrie 2022, ora
1100.
Neachitarea acestei taxe în termenul prevăzut atrage eliminarea din concurs.
Desfășurarea festivalului-concurs
Evenimentul propriu-zis se va desfășura în data de 08 septembrie 2022, într-o locație stabilită de
Organizator și comunicată în timp util participanților.
Jurizarea
-

Atât juriul de preselecție cât și juriul concursului propriu-zis va fi format din 3
persoane, cu experintă în domeniul folclorului, al muzicii și dansului popular dar
și al coregrafiei.

-

Membrul juriului care regăseşte în lista concurenţilor elevi de a căror formare artistică se
ocupă sau îl impresariază, se abţine de la notare. Concurentul va primi media notelor
celorlalţi membri ai juriului.
Nu se acordă premii Ex Aequo.

-

Obligaţiile participanţilor





Să respecte clauzele Regulamentului festivalului;
Să își acopere cheltuielile de transport
Să semneze contractele de cesionare a dreptului de autor în favoarea organizatorilor în vederea
difuzării pe media.
Să accepte clauzele Regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal, semnând totodată
Declarația atașată prezentului Regulament.







Obligaţiile organizatorilor
Organizează evenimentul şi pun la dispoziţie locul de desfășurare al acestuia
Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea juriului de preselecție;
Asigură corectitudinea și securitatea centralizării voturilor pentru clasamentele finale şi parţiale;
Asigură premiile;
Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara
timpului de concurs.

Premii
Premiul I
Premiul II
Premiul III

- 1000 lei
- 700 lei
- 500 lei

Mai pot fi acordate și alte premii din alte surse și sponsorizări.
Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislației române în vigoare la data
acordării acestora.
Plata premiilor se face prin virament bancar. Costurile transferului vor fi suportate de către
ambele părți (Organizator și câștigătorul premiului)
Premiile vor fi virate in termen de 60 de zile de la anunțarea câștigătorilor, cu respectarea
prevederilor bugetare și a legii sponsorizării (acolo unde este cazul)
Concurenţii care nu se regăsesc printre premianţi vor primi diplome de participare.
Decizia juriului este finala și irevocabila!
Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de organizator – vor
fi comunicate în timp util pe site-ul concursului și pe cel al organizatorilor.

FISA DE INSCRIERE
Festivalul Concurs județean de amatori
JOC ȘI CÂNTEC
EDIȚIA I

Nume, ansamblu/ formatie/ grup ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Interval de vârstă
……..……………………………Localitatea…………………………………………………
Telefon………………………………………………………………………………………...
E-mail …………………….......................................................................................................
Concursuri la care a mai participat si rezultatele obținute (doar dacă este cazul)
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numele si prenumele profesorului, coregrafului sau instructorului (doar dacă este cazul)
…………………………………………………………………………………………………
Repertoriul de concurs
1……………………………………………….
2……………………………………………….

Semnatura

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 Festivalul concurs
județean de amatori Joc și cântec
În vederea participării la preselectia concursului si, daca este cazul, la
concursul propriu-zis, 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

