Competitia internationala de desene cu tema

“Energie din Natura”
în cadrul proiectului
“VIZIUNE ENERGETICA2020 PENTRU ORASELE DIN SUD ESTUL EUROPEI
(ENVISION2020)”
Varsta: Copii intre 7-14 ani;
Dimensiunea desenului: Desenele trebuie sa fie prezentate pe o hartie, A4;
Prezentare: Desene colorate;
Numarul de desene acceptate: Nu mai mult de (1) desen de participant;
Scopul si tema competitiei: Prezentarea propriei viziuni, interpretari, idei si asociere
originala a surselor naturale de energie si a eficientei energetice in toate aspectele conceptului
prin arta;
Termen limita pentru depunerea desenelor: Octombrie 05, 2014 pana la 19:00
Locul și modul de prezentare a desenelor: Personal sau prin curier la registratura Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti Ilfov, Bdul Regina Elisabeta nr. 44, et. 3, ap. 32,
interfon 32C, Sector 5, Bucuresti.
Conditii care permit participarea la concursul de desene
1)

Desenele trebuie să fie depuse înainte de 05 octombrie 2014, ora 19:00;
Desenele depuse după termenul limită nu vor fi evaluate în cadrul
Competiției;

2)

Este obligatoriu ca fiecare desen să fie însoțit de un formular de cerere
completat cu numele și vârsta participantului și date de contact (telefon, email). IMPORTANT !!! Partea din față și partea din spate a desenului nu
trebuie să conțină nici o identificare a participantului - numele, adresa,
varsta, scoala, etc, altfel nu se va putea să participe

De asemenea, să includă textul: Cu acest document declar permisiunea mea ca
desenul depus sa fie scanat (fotografiat) și publicat într-o broșură specială în cadrul
proiectului și pentru a fi utilizat în diverse publicații pentru obiectivul Concursului si
Proiectului.
IMPORTANT !!! Desenele, pentru care nu există permisiunea autorului (candidat), nu vor fi
supuse la selecție și evaluare !!!
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Etapele concursului:

In competitie vor participa autori din toate tarile partenere de proiect cu Municipalitatea din
Sofiv in cadrul proiectului EnVision2020 - Grecia, Romania, Croatia, Italia, Slovenia si
Bulgaria.
1. Prima etapa: selectia initiala la nivel local;
2. Etapa a doua: selectia internationala;
Selectia initiala:
Fiecare partener international al Municipiului Sofia va organiza si conduce competitia locala
de desene.
In etapa initiala a selectiei fiecare desen va fi apreciat de membrii unei comisii cu puncte de la
1 la 6 in fiecare din criteriile urmatoare:
1. Asocierea originala cu eficienta energetica;
2. Gradul de relevanță a temei de concurs;
3. Impresia artistica..
Pe baza criteriilor de mai sus, trei participanti vor fi selectati de la fiecare partener al

proiectului, care va trece in a doua etapa a concursului.
Selectia internationala:
In timpul acestei etape a concursului 21 de desene care au trecut de selectia initiala vor fi
supuse evaluarii de catre un juriu international compus din reprezentanti ai partenerilor de
proiect.

Announcement of the winners:

Castigatorii vor fi anuntati astfel:
Pe site-ul ADIBI la sectiunea "Noutati": www.adibi.ro
Pe pagina de Facebook a proiectului:
https://www.facebook.com/env2020?ref=ts&fref=ts
 Pe site-ul proiectului: http://www.en-vision2020.eu/



Recompense si incurajari:

Desenele care vor trece de selectia initiala, vor fi expuse pe un piedestal de sticla in City Park
din Sofia intre 4 si 18 noiembrie 2014, si autorii acestor desene vor primi un Certificat.
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Desenele cladate pe locurile de la 1 la 7 vor fi publicate intr-o brosura speciala elaborata
pentru proiect.
Autorii desenelor clasate pe primele trei locuri in Selectia internationala vor primi:
 Primul loc - Tableta de 7'': Premiul este acordat unui singur participant
 Locul doi – Bicicleta: Premiul este acordat unui singur participant
 Locul trei - MP4 player. Premiul este acordat unui singur participant

VA ROG SA ACORDAT ATENTIE!!!
1. În ceea ce privește drepturile de autor, trebuie să rețineți că, prin

participarea la concurs, veti acorda drepturile de autor a desenului
organizatorilor (municipiului Sofia).
2. În ceea ce privește stocarea de desene, ar trebui să rețineți că desenele
din concurs nu vor fi returnate și vor fi utilizate pentru a crește
conștientizarea problemelor de mediu prin expoziții, site-uri, postere,
publicatii, etc în scopul proiectului
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