REGULAMENT
de organizare și desfășurare a concursului de desene
cu tema ”Ghimbav- viitorul la înălțime începe aici”
Organizatori:
Primăria Orașului Ghimbav
Consiliul Local Ghimbav
Școala Gimnazială Ghimbav
Scopul concursului
Concursul are ca scop stimularea și valorificarea potențialului creativ al
copiilor si promovarea Orașului Ghimbav.
Desfășurarea concursului și condițiile de participare:
1. Concursul se desfășoară în perioada 15 martie-15 aprilie 2022;
2. La concurs participă elevi din clasele III-VIII (în mod individual);
3. Participanții vor realiza un desen, într-o manieră individuală, pe
suport de hârtie de format A3, tehnica de execuție fiind la alegere
(creion, cariocă, acuarelă, pastel etc.);
4. Desenele trebuie să fie originale, realizate de participanți și să nu mai
fi fost premiate la alte concursuri similare;
5. Fiecare participant poate concura doar cu o singură lucrare;
6. Lucrările se prezintă nesemnate. La lucrare se anexează o fișă
conținând: titlul lucrării și datele personale ale participantului (numele
și prenumele, vârsta, școala și clasa în care învață);
7. Lucrările care nu vor corespunde criteriilor expuse mai sus nu vor fi
admise la concurs;
8. Lucrările vor fi prezentate până la 31 martie 2022, la Școala
Gimnazială Ghimbav. Persoanele de contact și care vor prelua
lucrările sunt prof. Bali Liliana si prof. Vasile Mirela;
9. Lucrările nu vor fi returnate participanților, indiferent de rezultatul
concursului;
10. Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un
juriu format din specialiști în domeniu și reprezentanți ai instituțiilor
organizatoare;

11. Juriul va stabili baremul de evaluare și va aprecia lucrările conform
următoarelor criterii: respectarea și încadrarea în tema propusă,
creativitatea, gradul de acuratețe a execuției lucrării; respectarea
condițiilor și a criteriilor de prezentare stabilite prin Regulamentul
Concursului;
12. Juriul va desemna câștigătorii și va acorda următoarele premii in
fiecare clasa:

Premiul I - 300 lei
Premiul II - 200 lei
Premiul III - 100 lei
Diplome de participare
13. Premiul special al juriului – 500 lei
Câștigătorii concursului vor fi anunțați personal, iar festivitatea de
premiere va avea loc pe o data ce se va comunica ulterior.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:
Prin înscrierea la concurs, participanții își exprimă acordul ca datele
sale cu caracter personal să fie prelucrate de către Organizator, exclusiv în
scopul desfășurării concursului.
Organizatorul are dreptul să anunțe public numele și prenumele
participanților la concurs, inclusiv pe paginile rețelelor de socializare ale
școlii și ale primăriei.
Organizatorul se obligă să respecte drepturile tuturor participanților,
în conformitate cu cadrul legal privind protecția datelor cu caracter
personal.

