Anexă la Adresa Nr.343/344 Data : 22.03.2018

Regulamentul Concursului naţional de arte plastice (pictură, desen şi grafică)
„Jocurile Olimpice în imaginaţia copiilor”, ediţia 2018
Art.1. Concursul de arte plastice se înscrie într-o mişcare naţională şi internaţională de promovare
consecventă a spiritului olimpic şi a valorilor Olimpismuiui în rândul tinerelor talente din mediul şcolar.
El se adresează elevilor din şcoli şi licee, din unităţile de învăţământ cu profil artistic şi sportiv.
Art.2. Concursul este promovat şi sprijinit de către Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Olimpic
şi Sportiv Român (C.O.S.R.) prin Academia Olimpică Română (A.O.R.) şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art.3. Se poate participa la următoarele categorii de vârstă: 6-10 ani; 11 - 14 ani şi 15 - 18 ani. Art. 4.
Art.4. Condiţii de participare:
Lucrările trebuie să abordeze, sub aspect tematic, spiritul olimpic sau una dintre valorile
Olimpismuiui: excelenţa, prietenia, fair play-ul, toleranţa, bucuria aflată în efort, echilibrul dintre corp şi
minte. Subiectul trebuie să fie localizat în domeniul sportiv.
Fiecare participant are dreptul să prezinte o singură lucrare, în tehnică la alegere, pe suport de
hârtie, respectând formatul STAS A3 sau A4. Lucrările care depăşesc dimensiunile menţionate şi nu
abordează aspectul tematic propus nu vor fi admise în concurs. Lucrările transmise spre jurizare
judeţeană/naţională care vor fi îndoite, nu se vor lua în considerare.
Lucrările vor fi însoţite obligatoriu de către talonul de participare, cu toate datele completate:
numele şi prenumele participantului, titlul lucrării, vârsta elevului, clasa, profesorul îndrumător,
unitatea de învăţământ, adresa şcolii/iiceului, nr. telefon/fax al şcolii/liceului, adresa de email a
şcolii/liceului, nr. telefon al profesorului îndrumător, adresa de email a profesorului îndrumător şi
localitatea.
Lucrările nu se returnează participanţilor. Ele pot constitui baza unor expoziţii itinerante din ţară
sau străinătate. Toate drepturile de autor aparţin Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
Art. 5. Concursul se desfăşoară în două faze: judeţeană şi naţională.
Faza judeţeană se va desfăşura în 30 mai a anului în curs.
Fiecare Inspectorat Şcolar Judeţean va desemna un juriu din care vor face parte
inspectorul/melodistul de arte vizuale, inspectorul educativ şi cel de educaţie fizică şi sport, dar şi un
reprezentant al filialei judeţene a Academiei Olimpice Române, colectiv care va stabili câştigătorii pe
fiecare categorie de vârstă.
La încheierea operaţiunilor de jurizare şi clasificare, Inspectoratul Şcolar Judeţean va expedia un
număr de maximum 90 de lucrări (câte 30 la fiecare categorie de vârstă) pe adresa: Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român - Bd. Mărăşti nr. 20 A, sector 1, Bucureşti, cod 011468, până la data de 15 iunie 2018.
Faza finală se va desfăşura în luna octombrie / noiembrie a anului în curs.
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Art. 6. Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de vârstă, astfel: un Premiu Special, un loc I; un loc
II; un loc III şi zece menţiuni.
Art.7. Cele mai valoroase lucrări vor fi expuse în incinta Muzeului Sportului, pe pagina web a C.O.S.R.,
pagina web şi cea de Facebook a A.O.R., în Buletinul Informativ al Academiei Olimpice Române ,,Spirit
Olimpic”, precum şi în alte tipărituri specifice.
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Concurs naţional de arte plastice (pictură, desen şi grafică)
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TALON DE PARTICIPARE 2018
(de completat cu majuscule şi diacritice)

Numele şi prenumele ……………………………………………………………………………………………...
Titlul lucrării ………………………………………………………………………………………………………..
Vârstă elev

………………………………………………………………………………………………………...

Clasa …………………………………………………………………………………………………………………
Profesor îndrumător ………………………………………………………………………………………………..
Unitatea de învăţământ …………………………………………………………………………………………….
Adresa școlii/liceului ……………………………………………………………………………………………….
Nr. de telefon școală/liceu

……………………………………………………………………………………….

Nr. de fax școală/liceu ……………………………………………………………………………………………...
Adresă de email școală/liceu ………………………………………………………………………………………
Nr. de telefon profesor îndrumător ………………………………………………………………………………
Adresă de email profesor îndrumător ……………………………………………………………………………
Localitatea ……………………………………………………………………………………………………………
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