CONCURS
DE ARTE PLASTICE ŞI DECORATIVE
Ediţia a XIII-a, cu tema

„Povestea lui Harap Alb”
Vineri - 26 mai 2017
Sâmbătă – 27 mai 2017

I. Argument
Această iniţiativă culturală are drept scop crearea unui context profesionist pentru dezvoltarea şi
susţinerea copiilor preşcolari şi şcolari în drumul lor către împlinirea expresiei artistice.

II. Tematica
A. Secţiunile Desen, Pictură, Modelaj
Mergând mai departe pe drumul deschis de o ediţie anterioară a concursului nostru, care a avut ca
temă lumea basmelor, va invităm în acest an să redescoperiţi alături de cei mici "Povestea lui Harap Alb".
Ca în toate scrierile sale, Ion Creangă ne poartă printr-un decor în egală măsură fantastic şi familiar, în
care păţaniile eroului devin tot atâtea surse de înţelepciune şi delectare pentru cititorii de toate vârstele.
Astfel, cu sprijinul părinţilor şi al dascălilor, chiar şi cei mai mici dintre participanţii la concurs vor primi,
plămădit din cuvintele fermecate ale lui Creangă, darul inspiraţiei artistice.
Ne-am dori ca tema concursului nostru să fie pretextul pentru descoperirea şi analiza prin proiect a
acestui basm cult, ale cărui profunzimi moral-estetice pot avea un rol important în formarea noilor
generaţii.
B. Secţiunea Icoane pe lemn şi sticlă
Participanţii vor aborda un subiect încadrat temei "Sfinţi români". Pentru detalii privind pregătirea
lucrărilor anterior concursului, va rugăm să consultaţi cap. V, alineatul b) din Regulament.

III. Încadrarea în concurs
Manifestarea este deschisă elevilor preşcolari şi şcolari până la clasa a XII-a, precum şi elevilor de
la Liceul de Arte Plastice „N. Tonitza”.
Pentru secţiunile desen, pictură, ceramică, pot fi înscrişi în concurs copii cu vârsta de cel puţin 3 ani.
Pentru secţiunea icoane pe lemn şi sticlă, pot fi înscrişi în concurs doar şcolari, începând de la
clasa I.
Părinţii care îşi însoţesc copiii la concurs şi doresc să transforme aşteptarea în plăcute momente
de relaxare, sunt invitaţi să se înscrie la Art-Café, un atelier – concurs de arte plastice, care se va
încheia odată cu concursul celor mici.
Participanţii vor fi încadraţi în categorii, după următoarele criterii:

A. Preşcolari:
Categoria A 1: copii cu vârsta sub 5 ani împliniţi la data de 26 mai 2017
Categoria A 2: copii cu vârsta peste 5 ani împliniţi la data de 26 mai 2017
Copiii cu vârsta de 7 ani împliniţi la data de 26 mai 2017, dar care sunt înscrişi încă la grădiniţă, vor fi
încadraţi la categoria B1.

B. Şcolari:
Categoria B 1: elevi din clasele pregătitoare, I şi a II-a
Categoria B 2: elevi din clasele a III-a şi a IV-a
Categoria B 3: elevi din clasele a V-a şi a VI-a
Categoria B 4: elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a
Categoria B 5: elevi din clasele a IX-a şi a X-a
Categoria B 6: elevi din clasele a XI-a şi a XII-a

C. Profesionişti:
Categoria C 1: elevi ai Liceului de Arte Plastice „N. Tonitza” din clasele a V-a şi a VI-a
Categoria C 2: elevi ai Liceului de Arte Plastice „N. Tonitza” din clasele a VII-a şi a VIII-a
Categoria C 3: elevi ai Liceului de Arte Plastice „N. Tonitza” din clasele a IX-a şi a X-a
Categoria C 4: elevi ai Liceului de Arte Plastice „N. Tonitza” din clasele a XI-a şi a XII-a

Participanţii se pot înscrie la una singură dintre următoarele secţiuni:
 desen
 pictură
 modelaj – ceramică (lut sau plastilină)
 icoane pe lemn sau pe sticlă

IV. Locul de desfăşurare şi detalii de organizare
a) Pentru categoriile A1 şi A2 (preşcolari), concursul se va desfăşura vineri, 26 mai 2017, la sediul
Grădiniţelor „Arc-en-Ciel” din Str. I.H. Rădulescu nr. 18, sector 2, începând cu ora 15.30.
Pentru luarea în evidenţă, participanţii sunt aşteptaţi începând cu ora 15.00.
b) Pentru categoriile B şi C (şcolari şi profesionşti), concursul se va desfăşura sâmbătă, 27 mai 2017, la
sediul Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din Str. Popa Nan nr. 47B, sector 2, între orele
10.00 și 13.00.
Pentru luarea în evidenţă, participanţii sunt aşteptaţi începând cu ora 09.30.
După verificarea dosarului de înscriere (pentru detalii, consultaţi cap. IX – „Înscrierea în concurs”),
participanţii primesc eticheta oficială a concursului, pe care trebuie sa o completeze şi să o lipească pe
spatele lucrării (pentru secţiunile desen, pictura, icoane) sau pe suportul lucrării (pentru secţiunea modelajceramică).
Cu rugămintea de a specifica acest lucru în formularul de înscriere, la punctul 3. „Alte precizări”,
participanţii se pot prezenta la concurs în oricare dintre zile, indiferent de categoria în care se încadrează.

V. Abordarea temei şi materialele de lucru
a) Participanţii înscrişi la secţiunile desen, pictură, modelaj - ceramică vor crea o lucrare care să
ilustreze un subiect liber ales, încadrat temei „Povestea lui Harap Alb”.
Indiferent de opţiunea exprimată în formularul de înscriere sau pe etichetă, lucrările vor fi
încadrate de juriu la secţiunile corespunzătoare, în funcţie de materialele de lucru utilizate de către
participant.
b) Participanţii înscrişi la secţiunea icoane pe lemn sau pe sticlă vor aborda un subiect liber ales
încadrat temei "Sfinţi români" şi se vor prezenta în concurs cu următoarele elemente deja trasate:
- conturul desenului (fără umplerea spaţiilor cu alte culori)
- acoperirea cu auriu a secţiunilor care necesită această culoare
Nu se acceptă nicio altă completare a lucrării anterioară concursului.
c) Pentru toate secţiunile (inclusiv pentru modelajul în lut sau plastilină), materialele necesare
realizării lucrărilor vor fi aduse de participanţi.

VI. Timpul de lucru
Categoriile A1 şi A2: 90 min.
Categoriile B1 şi B2: 120 min.
Categoriile B3 - B6, C1-C4, Art Café: 180 min.

VII. Jurizarea
 Jurizarea se va face separat pentru fiecare secţiune şi categorie în parte.
 La secţiunile dedicate copiilor, NU VOR FI JURIZATE LUCRĂRILE ÎN CARE SE OBSERVĂ INTERVENŢIA
UNUI ADULT.
 Nu vor fi jurizate lucrările care nu au aplicată eticheta oficială a concursului.
 Juriul va fi alcătuit din specialiști din domeniul artelor plastice.
 Decizia juriului este irevocabilă şi incontestabilă.
 Jurizarea lucrărilor se va face pe parcursul a una – două săptămâni, iar festivitatea de premiere va
avea loc în cursul lunii iunie, la o dată care urmează a fi anunţată.
Pentru comunicarea oricăror detalii legate de acest eveniment, organizatorii vor folosi adresele de
e-mail oferite de către participanţi în formularele de înscriere.

VIII. Distincţiile acordate
1. Premiul de Excelenţă însoţit de Trofeul concursului, acordate unui singur participant, ales din toate
secţiunile şi categoriile.
La alegerea juriului, se pot acorda trofee separate pentru preşcolari (categoriile A) şi/sau pentru
secţiunea Icoane pe lemn şi pe sticlă.
2. Câte un premiu I, II şi III pentru fiecare secţiune a fiecărei categorii.
În funcţie de lucrările prezentate în concurs, juriul poate acorda doar unul sau două din premiile
menţionate (spre exemplu, doar premiile II şi III) sau poate dubla unul din premii, cu condiţia ca
numărul total de premii să nu fie mai mare de 3.
3. Menţiuni (cel mult 3) pentru fiecare secţiune a fiecărei categorii.
4. Premii Speciale ale juriului (la libera alegere a acestuia).
5. Premii oferite de sponsori, care depind în exclusivitate, ca număr şi distribuire, de evaluarea
personală a sponsorilor sau a reprezentanţilor acestora.
6. Diplomă de participare pentru fiecare copil participant, care, la finalul concursului, predă o lucrare
terminată, înscrisă temei şi marcată cu eticheta oficială a concursului.
Diploma de participare se ridică pe loc, de la secretariat.
7. Adeverinţă de participare pentru profesorii îndrumători, care sunt menţionaţi şi pe diplomele
primite de copii.
8. Diplome de merit pentru instituţiile ai căror copii obţin premii şi menţiuni, eliberate la cerere.

IX. Înscrierea în concurs
Înscrierile se pot face prin e-mail, la adresa fundatia@sfmaria.ro, sau direct la sediile noastre din
str. Popa Nan nr. 47B şi din str. Ion Heliade Rădulescu nr. 18, până la data de 25 mai 2017.
Următoarele acte trebuie să fie trimise prin e-mail sau depuse la secretariat, respectând data
limită:
 formularul de participare CU DATELE COMPLETE, în formatul original
Dacă nu aţi primit formularul de înscriere împreună cu prezentul Regulament, vă rugăm să îl
solicitaţi prin e-mail.
 pentru preşcolari: certificatul de naştere (scan/poză/fotocopie)
 pentru şcolari: carnetul de elev, vizat pentru anul şcolar în curs (scan/poză/fotocopie)
Fiecare participant va sponsoriza organizatorii, respectiv Asociaţia "Grădiniţele Arc-en-Ciel", cu o
contribuţie de 20 RON.
Părinţii care doresc să se înscrie la Art-Café vor sponsoriza organizatorii cu o contribuţie de 10 RON.
Sponsorizările se primesc în numerar, în ziua prezentării la concurs sau împreună cu actele de
înscriere, dacă acestea sunt aduse anterior concursului la unul dintre sediile precizate mai sus.
Pentru înscrierile prin e-mail, veţi primi confirmare de primire.
În cazul în care nu primiţi confirmarea în termen de 24 de ore, vă rugăm să o solicitaţi la numărul de
telefon 0722 805 777.

X. Date de contact
Pentru detalii legate de concurs, vă stăm la dispoziţie:
 la adresa de e-mail fundatia@sfmaria.ro
 la numărul de telefon 0722 805 777 – Andreea Şerbănescu, Director Executiv
 la sediile Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din str. Popa Nan nr. 47B (tel.: 021 252 46 65)
şi din str. I.H. Rădulescu 18 (tel.: 021 252 23 87).

Vă aşteptăm cu drag
şi le urăm succes tuturor participanţilor!

