Regulamentul
de organizare şi desfăşurare a Concursului online de desene pentru copii
cu tema „Supereroii NATO”
I. Prevederi generale
1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului online de desene pentru copii cu
tema „Supereroii NATO” stabileşte modul de organizare a concursului în contextul
aniversării a 10 ani de aderare a României la Alianţa Nord - Atlantică, condiţiile de
participare, de prezentare şi de transmitere a lucrărilor înscrise în concurs, precum şi
procedura de desemnare şi premiere a câştigătorilor.
2. Concursul este organizat de către Ministerul Afacerilor Externe.
3. Organizarea, desfăşurarea, anunţarea şi promovarea rezultatelor concursului sunt realizate de
către Comitetul organizatoric al Concursului online de desene pentru copii cu tema
„Supereroii NATO” (în continuare - Comitetul organizatoric) ale cărui responsabilităţi sunt
stabilite de prezentul Regulament.
II. Organizarea şi funcţionarea Comitetul organizatoric
4. Comitetul organizatoric al concursului este constituit din reprezentanţi ai Ministerului
Afacerilor Externe.
5. Comitetul organizatoric are următoarele responsabilităţi:
a) stabileşte perioada, modul de desfăşurare a concursului, diseminează pe paginile web si de
social media ale organizatorului informaţii cu privire la concurs;
b) recepţionează şi examinează lucrările prezentate de participanţii la concurs, în baza
criteriilor stabilite în prezentul Regulament;
c) desemnează câştigătorii concursului;
d) anunţă câştigătorii şi organizează ceremonia de decernare a premiilor.
6. Şedinţele Comitetului organizatoric sunt prezidate de Preşedinte, iar în absenţa lui, de către
vicepreşedintele acestuia.
III. Condiţiile de participare la Concurs
7. La Concursul online de desene pentru copii cu tema „Supereroii NATO” poate participa orice
copil cu vârsta între 4-13, respectând încadrarea în categoriile de vârsta stabilite prin
prezentul Regulament.
8. Concursul se desfăşoară pentru următoarele categorii de vârstă:
a) Categoria 4-5 ani;
b) Categoria 6-7 ani;
c) Categoria 8-9 ani;
d) Categoria 10-11 ani;
e) Categoria 12-13 ani.
9. Lucrarea prezentată la concurs trebuie să răspundă următoarelor cerinţe tehnice şi morale:
• să fie o creaţie personală şi originală a autorului;
• să respecte tema concursului - „Supereroii NATO”;
• să fie executată pe suport de hârtie, format A4, realizată în creion simplu, creioane
colorate, acuarele sau carioca;
• în colţul din dreapta, jos al lucrării să fie scris numele participantului.
IV. Procedura prezentării materialelor la concurs
10. Formularul de înscriere în concurs şi lucrările se trimit scanate în format JPEG şi PDF, pe
adresa aniversare.nato@mae.ro până la data de 15 mai 2014.
11. Formularul se completează cu următoarele informaţii cu caracter personal:

a) numele şi prenumele participantului la concurs şi al părintelui care îl asistă şi reprezintă
în acest demers;
b) vârsta;
c) adresa de contact completă;
d) numărul de telefon şi adresa de e-mail;
12. Cererile şi lucrările trimise mai târziu de 15 mai 2014, ora 24.00, nu se admit la concurs.
V. Evaluarea lucrărilor. Desemnarea şi premierea câştigătorilor
13. Comitetului organizatoric evaluează lucrările prezentate prin atribuirea punctajului de la 1 la
10 pentru fiecare dintre următoarele criterii:
•
•
•

originalitate şi creativitate;
includerea unor elemente care decurg din tema concursului -„Supereroii NATO”;
designul simplu şi claritatea prezentării;

14. Rezultatele Concursului se înscriu într-un proces-verbal, semnat de preşedintele şi de
secretarul Comitetului organizatoric.
15. Se consideră câştigătoare ale concursului lucrările care acumulează cel mai mare punctaj.
16. Lucrările înscrise în concurs cu un formular de participare incomplet sau fără semnătura
participantului pe desen nu vor fi luate în considerare în procesul de jurizare.
17. Ca urmare a selectării câştigătorilor conform categoriilor de vârstă ale concursului,
câştigătorii vor fi premiaţi, la fiecare secţiune a concursului, după cum urmează:
a) premiul I
b) premiul II
c) premiul III
d) menţiune.
18. Deciziile Comitetului organizatoric sunt definitive.
19. Desenele câştigătoare vor fi anunţate pe pagina de internet a MAE şi expuse în original la
sediul MAE.
20. Premierea câştigătorilor concursului va avea loc în luna iunie 2014, în cadrul unei ceremonii
de decernare a premiilor, urmând ca data să fie anunţată ulterior şi în timp util pentru a facilita
participarea câştigătorilor.
21. Rezultatele concursului se publică pe pagina web a MAE şi se mediatizează în presă.
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CERERE
DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE DESEN
Sub genericul „SUPEREROII NATO”

Nume____________________________________Prenume _______________________________
Anul (luna, ziua) naşterii __________________________________
Adresa: Localitatea __________________________ Judeţ/Sector ___________________________
Str. _________________________________ nr. ___________ bloc ___________ap. ___________
Cod poştal _________________Tel. _______________e-mail _____________________________

Semnătura autorului___________________________________

Data _____________________

Semnătura părintelui __________________________________
(nume, prenume)

Data _____________________
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