
 
   

Regulament 
Cufărul cu amintiri din vacanța mare 

Organizatori: 
Consiliul Judeţean Brăila, Primăria Mun.Brăila și Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 

Tema concursului:   Motive/Obiecte/Elemente tradiționale românești 
Scopul manifestării este de a  promova și încuraja descoperirea elementelor etnofolclorice și 
a tradițiilor populare, de către copii, în vacanța mare, prin intermediul fotografiei.  
 
Inscrierea / Expedierea lucrărilor 
Concursul  de fotografie se adresează tuturor copiilor din judeţul Brăila,  care au posibilitatea 
de a transmite online fotografia realizată într-un loc ales de ei respectând tema concursului- 
Motive/Obiecte/Elemente tradiționale românești întâlnite în vacanța mare sub diferite forme 
(port popular, obiecte artizanale, lucrări de țesătorie etc.) 
Înscrierea la concurs se face online, prin transmiterea unei fotografii  la adresa de e-mail 
concurs.creatie.braila@gmail.com  în intervalul 21 iulie-01 septembrie 2020, cu descrierea 
aferentă. 
Limita maximă de vârsta – 18 ani 
 
Numărul de lucrări  cu care se poate înscrie un participant- 1  
 
Premiul Unic- participarea la o lecție demonstrativă gratuită de inițiere în arta modelării 
lutului, în cadrul Atelierului de Ceramică și la o lecție demonstrativă gratuită de inițiere în 
arta țesutului, la războiul de țesut, în cadrul Atelierul ARTT din incinta Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, acordat fotografiei cu cele 
mai multe like-uri obținute pe pagina de Facebook a organizatorului, în perioada 02-04 
septembrie 2020 ( ora 10.00)  
Participarea la lecțiile  demonstrative gratuite de inițiere în arta modelării lutului și arta 
țesutului, la războiul de țesut, în cadrul Atelierului de Ceramică, respectiv  Atelier de 
Revitalizare a Țesăturilor Tradiționale ale Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Brăila va fi programată în funcție de evoluția COVID-19.   
 
Toti participanții vor primi diplome electronice. 
 
Fotografiile vor fi expuse pe pagina oficială a Organizatorului si pe pagina de facebook 
(https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila) 
 
Detalii suplimentare- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Traditionale Braila, e-mail: concurs.creatie.braila@gmail.com; 
https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila/tel: 0239/61.47.10; 0725.52.68.10 
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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  înscrierea în cadrul Concursului județean  de fotografie Cufărul cu amintiri din 
vacanța mare organizat pe parcursul vacanței de vară și respectiv pentru expunerea 
lucrărilor în cadrul expoziției aferente și pe pagina de Facebook a Organizatorului. 

În vederea participării la Concursului județean  de fotografie cu motiv tradițional 
Cufărul cu amintiri din vacanța mare  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 

 

 
 
 


