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Proiect Județean” Jocurile Copilăriei” 2022
(Regulament)

”Arta a început ca un joc, a continuat ca o profesie, a înflorit ca un cult; va reveni ea oare la
Joc?”(Moles Abraham)
Proiectul ”Jocurile copilăriei” vrea să reflecte care joc este cel mai (important)îndrăgit de copiii
înscriși în proiect.
Concursul-proiect ”Jocurile copilăriei de ieri și de azi” 2022 este un concurs de creații artisticoplastice,în care participanții trebuie sa descrie vizual jocul și/sau un caracter (personaj/personaje)
din jocul pe care-l iubesc și îl joacă cel mai mult, în viziune proprie.
Interpretările pot fi realizate în stilul preferat de autor(realist,ilustrativ,anime,abstract,etc)
Condiții referitoare la realizarea lucrărilor:

Concursul este structurat pe patru secţiuni (grafică,pictură,grafică pe calculator,fotografie),
categoria elevi și categoria cadre didactice.
Desenele, picturile, vor fi realizate pe suport moale(hârtie,pânză pe șasiu),dimensiune A3 sau
30x40cm, folosind tehnică adecvata (creion,cărbune,acuarelă,acrilyc, ulei,mixte )și se trimit
obligatoriu în format electronic pe e-mail, fotografiate sau scanate (salvate în cazul graficii pe
calculator) în format JPG(min.300dpi), denumite cu numele autorului,clasa, titlul lucrării și
secțiunea la care participă.Fotografiile care se trimit vor avea rezoluția minimă de 5 MP, în
format JPG.
La concurs pot participa elevi înscriși în ciclurile primar,gimnazial și liceal de învățământ, și
cadre didactice interesate de activitate din județul Satu Mare.
Fiecare participant se poate înscrie la concurs la o singură secțiune cu o singură lucrare.
Elevii vor participa la concurs în grup sub coordonarea unui cadru didactic ( pot participa și
individual).
Cadrele didactice se pot înscrie în concurs și cu lucrări personale, fără a coordona elevi.
Lucrările se trimit însoțite de fișa de înscriere, în format electronic(în format jpeg, minim 300dpi
pt compoziții iar fișele în format word) - obligatoriu pana la data de 15 mai 2022 la adresa de
email: palatsm@gmail.com sau dmmdragos@yahoo.com menționând la subiectul email-ului
Concursul de artă vizuală “Jocurile copilăriei” 2022.Titlul fişierului trebuie să fie, în mod
obligatoriu, în forma urmatoare: NumePrenume_ clasa _Titlul_lucrării_Secțiune .
Toate lucrările înscrise la concurs sunt incluse într-un sistem de premiere pe secțiuni și
categorii de vârstă.
Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III, mențiuni, premii de excelență și diplome de
participare.
Etapele concursului:
-etapa I:15martie-15 aprilie 2022 promovarea concursului
-etapaII:2-15 mai 2022 inscrierea participanților la concurs,trimiterea in format
digital a compozițiilor participante și a fișelor de înscriere(online)
-etapaIII:16mai-22 mai 2022 jurizarea compozițiilor înscrise în concurs și anunțarea
compozițiilor finaliste(online)
23-31mai 2022 trimiterea în format fizic a compozițiilor finaliste la
Palatul Copiilor Satu Mare, B-dul Traian nr 20, 447230
Prof.Mădălina Angelica Dragoș(tel.0741004598)
(lucrările finaliste vor fi etichetate pe verso cu nume
autor/clasa/titlulcompozitiei/nume prof.coordonator)

1-15 iunie 2022 jurizarea ,expunerea și premierea compozițiilor
câștigătoare( participanții finaliști vor fi anunțați în această perioadă despre data și locul de
desfășurare al expoziției).După expoziție lucrările rămân în arhiva Palatului Copiilor Satu Mare.
Toate materialele înscrise în concurs trebuie să fie originale.
Dacă mesajul dumneavoastră are un conținut mai mare de 25 MB atunci trimiteți materialele
printr-un site de transfer (www.wetransfer.com), însoțite de fișa de înscriere.
Nerespectarea regulamentului ne pune în situația de a descalifica participantul.
Deciziile juriului sunt definitive și nu pot face obiectul vreunei contestații.
Pentru cei care doresc semnarea acordului de parteneriat, vă rugăm să trimiteți acordul de
parteneriat în 2 exemplare prin curierat/poștă, în plic, simplu, sau scanat color în format PDF pe
e-mail. Un exemplar de acord, înregistrat și semnat, va fi returnat împreună cu diplomele.
Dacă aveți neclarități vă rugăm să luați legătura cu noi. Vă așteptăm cu drag!
Contact:Palatul Copiilor Satu Mare,B-dul Traian nr.20,Satu Mare 447230
Tel.0361802171;0261768835
E-mail: dmmdragos@yahoo.com
palatsm@gmail.com
Site web: www.palatulcopiilorsatumare.ro

