“Basarabia 1918-2011. Unirea între realitate şi vis”
Concurs derulat în cadrul Festivalului “ Zilele Basarabiei la Bucureşti ”
ediţia 2011

Regulament Oficial
Art. 1
Condiţii Generale
•

•
•
•
•

Concursul este organizat de Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti în
cadrul Festivalului “ Zilele Basarabiei la Bucureşti “ ediţia a IV-a, denumiţi în
continuare “Organizatori”.
Premiile Concursului vor fi asigurate de către organizatori din fondurile donate şi
din sponsorizările primite pentru Festival.
Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului
Regulament Oficial al Concursului (" Regulamentul Oficial ").
Tema Concursului este: “ Basarabia 1918-2011. Unirea între realitate şi vis ”.
Concursul constă din două categorii distincte:
1. Eseu, Poezie
2. Pictură, Fotografie şi Artă Digitală
Art. 2

Calendarul de desfăşurare al Concursului
•

Calendarul concursului este:
 24 februarie – 24 martie 2011, înscrierea participanţilor şi trimiterea
lucrărilor pe mail.
 25 martie 2011, jurizarea lucrărilor şi expunerea lor pentru publicul larg.
 27 martie 2011 anunţarea caştigătorilor şi decernarea premiilor.
Art. 3

Dreptul de participare
•
•

La concurs pot participa tineri etnici români din România, Basarabia şi din afara
graniţelor, cu vârsta maximă de 26 de ani, până la data de 24 martie 2011 (inclusiv).
Participanţii pot concura cu câte o lucrare la fiecare categorie.

•

•

•
•
•
•

Participanţii vor avea drepturi absolute asupra lucrărilor înscrise în concurs.
Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o responsabilitate în ceea ce priveşte
eventualele încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea îi revine în mod
exclusiv celui care a trimis lucrarea.
Trimiterea lucrărilor implică acordul participantului de a oferi organizatorilor şi
partenerilor concursului dreptul de a le publica, integral sau parţial, în format digital
şi/sau tipărit, fără nici un fel de plată. Eventuala folosire a lucrărilor va fi însoţită de
menţionarea numelui autorului.
Fotografiile şi proiectele de artă digitală trebuie încărcate fără ramă şi fără să
conţină vreun watermark, în format JPEG. Toate lucrările vor avea un titlu şi un
scurt comentariu.
Picturile vor fi scanate sau fotografiate şi trimise organizatorilor, în format JPEG, în
maximă calitate posibilă. Toate picturile vor avea un titlu şi un scurt comentariu.
Lucrările vor fi analizate de un juriu expert în istorie, artă şi literatură, creat din 5
membri.
La Concurs nu pot participa membrii Biroului Executiv al Organizaţiei Studenţilor
Basarabeni din Bucureşti.
Art. 4

Modalitatea de participare
•

Lucrările vor fi trimise până la data de 24 martie 2011 pe adresa de mail
concurs_osb@yahoo.com

•
•

•

Eseurile şi poeziile vor fi trimise la adresa de e-mail specificând vârsta, localitatea
şi instituţia de învăţământ precum şi datele complete de contact.
Picturile vor fi scanate sau fotografiate şi trimise ca ataşament la adresa de e-mail
menţionată specificând vârsta, localitatea şi instituţia de învăţământ precum şi
datele complete de contact. Organizatorii se obligă să contacteze participanţii
înscrişi la categoria pictură pentru a stabili de comun acord modalitatea de a intra în
posesia originalului lucrării până la data de 24 martie, pentru a prezenta juriului,
varianta originală.
Fotografiile şi lucrările de Artă Digitală vor fi ataşate şi trimise la adresa de email specificând vârsta, localitatea şi instituţia de învăţământ precum şi datele
complete de contact.

Art. 5
Premiile
•
•
•

Premiul Mare Poezie, Eseu – 400 lei
Premiul II Poezie, Eseu – 200 lei
Premiul III Poezie, Eseu – premii - surpriză din partea partenerilor Festivalului

•
•
•

Premiul Mare Pictură, Fotografie sau Artă Digitală – 400 lei
Premiul II Pictură, Fotografie sau Artă Digitală – 200 lei
Premiul III Pictură, Fotografie sau Artă Digitală – premii - surpriză din partea
partenerilor Festivalului

•

Toţi participanţii la concurs vor primi diplome de participare.

•

Pentru a fi validat drept caştigător, participantul are obligaţia de a prezenta
Organizatorilor datele necesare pentru verificarea identitaţii : serie şi număr de
buletin, CNP şi adresă. Numele declarat la înscrierea în Concurs trebuie să fie
acelaşi cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta
spre validare aceste date la cererea Organizatorului atrage după sine, în mod
automat, anularea premiului caştigat de către participant.

Art. 6
Acordarea Premiilor
•

•

•

Acordarea premiilor va fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie
acordul potenţialilor caştigători referitor la faptul că persoana, numele, localitatea în
care domiciliază şi lucrările pot fi făcute publice şi folosite în materiale electronice
sau tipărite de către Organizatori fără nici un fel de plată aferentă.
Toate premiile Concursului trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile
Regulamentului oficial, dar nu mai tarziu de 14 zile de la anunţarea caştigătorilor, în
caz contrar premiile nu mai sunt disponibile pentru caştigători.
Câştigătorii pot intra în posesia prin următoarele metode: participarea la
festivitatea de premiere sau prin deplasarea la sediul OSB Bucureşti.
Art. 7

Acord de principiu
•

•

Trimiterea lucrărilor şi participarea la concurs presupun că participanţii au acceptat
în totalitate condiţiile prezentului regulament şi eventualele decizii ulterioare ale
organizatorilor.
Toate întrebările, sugestiile şi reclamaţiile vor fi trimise la concurs_osb@yahoo.com

