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

„A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ...”
(Locuri şi eroi din basme)
Vineri - 22 mai 2015
Sâmbătă – 23 mai 2015

Argument
Această iniţiativă culturală are drept scop crearea unui context profesionist pentru dezvoltarea şi
susţinerea copiilor preşcolari şi şcolari (până la clasa a VIII-a), în drumul lor către împlinirea expresiei
artistice.
Ediţia din acest an, „A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ... (Locuri şi eroi din basme)”, continuă noua
serie tematică, demarată anul trecut prin „Jocurile copilăriei”.
Subiectul le permite micilor artişti să dezvolte, alături de personaje îndrăgite de copiii din întreaga
lume, elemente specifice basmului românesc şi ambianţe din poveştile tradiţionale ale altor popoare.
În pregătirea pentru concurs, profesorii îndrumători au astfel ocazia de a-i purta pe cei mici într-o
călătorie prin întreaga lume, în care să descopere atât caracteristicile diferitelor tradiţii, cât şi teme,
simboluri şi legende care, exprimate într-o formă sau alta, se regăsesc pretutindeni.
De această dată, la secţiunea Icoane pe lemn şi sticlă din cadrul concursului, participanţii vor putea
aborda o temă liber aleasă din iconografia ortodoxă.
Părinţii care îşi însoţesc copiii la concurs şi doresc să transforme aşteptarea în plăcute
momente de relaxare, sunt invitaţi să se înscrie la un atelier – concurs de arte plastice, care se va
încheia odată cu concursul celor mici.

Încadrarea în concurs
Manifestarea este deschisă copiilor preşcolari şi şcolari (până la clasa a VIII-a),
încadraţi în următoarele categorii:

A. Preşcolari:
Categoria A 1: copii cu vârsta sub 5 ani împliniţi la data de 22 mai 2015
Categoria A 2: copii cu vârsta peste 5 ani împliniţi la data de 22 mai 2015
Notă: Copiii cu vârsta de 7 ani împliniţi la data de 22 mai 2015, 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

C. Profesionişti:
Categoria C 1: elevi din clasele a V-a şi a VI-a ai Liceului de Arte Plastice „N. Tonitza”
Categoria C 2: elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a ai Liceului de Arte Plastice „N. Tonitza”
Participanţii se pot înscrie la una sau mai multe din următoarele secţiuni de lucru:
desen
pictură
modelaj – ceramică
icoane pe lemn sau pe sticlă

Desfăşurarea concursului
a) Pentru categoriile A1 şi A2 (preşcolari), concursul se va desfăşura la sediul Grădiniţei
„Arc-en-Ciel” din Str. I.H. Rădulescu nr. 18, sector 2, vineri, 22 mai 2015, începând cu
orele 15.30.
Pentru luarea în evidenţă şi ocuparea locului în sălile de lucru, participanţii sunt aşteptaţi
începând cu ora 15.00.
b) Pentru categoriile B şi C (şcolari de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a şi elevi
de la liceul „N. Tonitza), concursul se va desfăşura la sediul Şcolii Gimnaziale „Anastasia
Popescu” din Str. Popa Nan nr. 47B, sector 2, sâmbătă, 23 mai 2015, între orele 10.00 și
13.00.
Pentru luarea în evidenţă şi ocuparea locului în sălile de lucru, participanţii sunt aşteptaţi
începând cu ora 09.30.
c) Pentru şcolile şi grădiniţele din sectorul 1 sau din zone apropiate, concursul este
organizat la sediul Grădiniţelor „Arc-en-Ciel” din str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 46A,
vineri, 22 mai 2015, între orele 10.00 și 13.00.
Pentru luarea în evidenţă şi ocuparea locului în sălile de lucru, participanţii sunt aşteptaţi
începând cu ora 09.30.
Cu rugămintea de a preciza acest lucru în formularul de înscriere, participanţii se
pot prezenta la concurs în oricare dintre sedii.

Timpul de lucru
Categoriile A1 şi A2: 90 min.
Categoriile B1 şi B2: 120 min.
Categoriile B3, B4, C, Art Café: 180 min.

Tematica
Participanţii înscrişi la secţiunile desen, pictură, ceramică vor crea o lucrare care să
ilustreze un subiect dat, încadrat temei „A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ... (Locuri şi eroi
din basme)”.
Participanţii înscrişi la secţiunea icoane pe lemn sau pe sticlă vor aborda tema o
temă liber aleasă din iconografia ortodoxă 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.
Toate materialele necesare realizării lucrărilor, indiferent de secţiune, sunt aduse
de participanţi.

Jurizarea
Fiecare secţiune va fi jurizată pe categorii, separat de celelalte secţiuni.
Juriul va fi alcătuit din specialiști din domeniul artelor plastice și reprezentanţi ai
instituţiilor și organizaţiilor partenere.
Decizia juriului este irevocabilă şi incontestabilă.
Jurizarea lucrărilor se va face în cursul lunii mai, iar festivitatea de premiere va avea loc
la o dată ulterioară, 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.

Premierea
1. Premiul de Excelenţă însoţit de Trofeul concursului, acordate unui singur participant, ales din
toate secţiunile şi categoriile. La alegerea juriului, se poate acorda un Trofeu separat pentru
preşcolari (categoriile A).
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. Premiile sponsorilor, care depind în exclusivitate, ca număr şi distribuire, de evaluarea
personală a sponsorilor sau a reprezentanţilor acestora.
6. Fiecare copil participant, care la finalul concursului predă o lucrare terminată, înscrisă
temei, primeşte diplomă de participare. Diploma de participare se ridică pe loc, de la
secretariat.
7. Profesorii îndrumători primesc adeverinţă de participare şi sunt menţionaţi pe diplomele
primite de copii. De aceea, vă rugăm să completaţi în formularul de înscriere numele
profesorului îndrumător – educator, învăţător sau profesor de arte plastice, specificând
titulatura didactică.
8. Instituţiile ai căror copii obţin premii şi menţiuni primesc, la cerere, diplome de merit.

Înscrierea în concurs
Pentru înscriere sunt necesare:
- formularul de participare CU DATELE COMPLETE
- pentru preşcolari: copie după certificatul de naştere (este valabilă o copie electronică,
transmisă prin e-mail în orice format)
- pentru şcolari: prezentarea carnetului de elev, vizat pentru anul şcolar în curs
Fiecare participant va sponsoriza Asociaţiile organizatoare cu o contribuţie de 20 RON.
Părinţii care doresc să se înscrie la atelierul - concurs vor sponsoriza Asociaţiile
organizatoare cu o contribuţie de 10 RON.
Înscrierile se pot face prin e-mail, la adresa fundatia@sfmaria.ro, sau direct la sediile
noastre din str. Popa Nan nr. 47B (sector 2) şi din str. Piatra Morii nr. 18 (sector 1), până
la data de 20 mai 2015.

Date de contact
Pentru orice detalii legate de concurs, vă stăm la dispoziţie:
la sediile Şcolii Gimnaziale „Anastasia Popescu” din str. Popa Nan nr. 47B (sector 2), str.
I.H. Radulescu 18 (sector 2), str. Mitropolit Andrei Şaguna nr. 46A (sector 1) şi str. Piatra
Morii nr. 18 (sector 1).
la numărul de telefon 0722.805.777
prin e-mail, la adresa: fundatia@sfmaria.ro

Vă aşteptăm cu drag şi le urăm succes tuturor participanţilor!

