
INVITAŢIE

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Concursul Internaţional de Arte Vizuale

“Structură şi culoare”, ediţia a XVI-a. Concursul se adresează copiilor și tinerilor din grădiniţe, şcoli ,

palate şi cluburi ale copiilor (cercuri de arte vizuale) din țară și de peste hotare. Proiectul este cuprins

în C.A.E.N. 2023, anexa 2, poziţia 11.

Vă trimitem alăturat Regulamentul de organizare al activităţii și fișa de inscriere.

Coordonatori proiect,

Prof.dr. Mădălina – Elena Toma

Prof. Bianca - Maria Marian



REGULAMENTUL

Expoziției-Concurs Internaţional de Arte Vizuale
“Structură şi culoare”

ediţia a XVI-a, Iaşi
15 martie 2023 – 22 mai 2023

1. ORGANIZATORI:

 Ministerul Educației Naționale
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi
 Palatul Copiilor Iaşi

2. SCOP: Competiţia îşi propune descoperirea de noi talente prin încurajarea creativităţii în domeniul
artistico-plastic.

3. OBIECTIVE
 Descoperirea de noi talente şi încurajarea acestora;
 Cultivarea spiritului de competiţie al copiilor pasionați de artele vizuale;
 Realizarea unor activităţi extraşcolare atractive în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, cu

instituţii culturale şi organizaţii neguvernamentale din ţară şi de peste hotare;
 Realizarea unui schimb de informaţii şi impresii artistice între membrii echipajelor calificate la

etapa finală.
4. ÎNSCRIEREA LA CONCURS

 Înscrierea la concurs se face prin accesarea link-ului si completarea tuturor spatiilor.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UWt-

sU7DbCM_nKYf1OdxfcEYegHjJJCBRNbD6OvIhXI/edit?usp=sharing
 Elevii inscrisi la concurs in formularul din link-ul de mai sus, trebuie sa coincida cu cei ale caror

lucrari vor fi trimise la sediul palatului.
 Fisa de inscriere atasata regulamentului de participare, completata cu elevii participanți la concurs,

semnata şi ştampilata de către conducerea unităţii participante va fi atașat lucrărilor și expediat prin
poștă pană la data de 31 martie 2023.

 Eticheta se va aplica pe fața lucrării, în colțul din dreapta, jos .
 Fiecare elev poate participa cu o lucrare /secţiune
5. CONDIŢII DE PARTICIPARE

 Acest concurs se adresează elevilor din grădiniţe, şcoli generale, palate şi cluburi ale copiilor
(cercuri de arte plastice) din ţară şi de peste hotare, pasionaţi de artele vizuale.

 Categorii de vârstă: 3- 6 ani, 7-10ani, 11-14ani, 15-19ani
 Tema concursului este: “Natura in viata noastră”
 Lucrările vor respecta tematica concursului;

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UWt-sU7DbCM_nKYf1OdxfcEYegHjJJCBRNbD6OvIhXI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UWt-sU7DbCM_nKYf1OdxfcEYegHjJJCBRNbD6OvIhXI/edit?usp=sharing


 Eticheta cu numele elevului, şcoala şi instituţia reprezentată si profesorul coordonator se va aplica
pe fața lucrării

 Tehnici: se admit toate tehnicile de lucru
 Secţiuni: pictură, desen/grafică, arta decorativă/tehnici mixte/ tapiserie / modelaj/artă fotografică;
 Vor fi luate în considerare doar lucrările realizate de către elevi;
 Dimensiunea lucrărilor:A4 și A3.
 Lucrurile nu vor fi restituite;
 Coletul va contine obligatoriu fisa de inscriere si un plic A4 timbrat 5lei, autoadresat.
 Coletul va fi expediat pe adresa: Palatul Copiilor Iasi, B-dul Carol I, nr.2,

cu mentiunea:Pentru Concursul International de Arte Vizuale “ Structura si culoare”
 După primirea lucrărilor va avea loc jurizarea în perioada 7-10 aprilie
 Rezultatele vor fi expediate prin posta
 Copiii clasati pe locurile I vor fi invitati la Iasi, unde vor participa la atelierele de lucru din cadrul

Palatului Copiilor Iași, in urma carora vor fi desemnati castigatorii trofeelor.
 La aceasta etapa vor participa doar categoriile de varsta 11-14 ani si 15-19 ani.
 Ei vor fi premiati in cadrul festiv, în ziua de 20 mai 2023 .
 Lucrarile copiilor premiați vor participa la expozitia internațională a concursului;
 La aceasta etapa vor participa direct copiii premiaţi din ţară şi de peste hotare, cadrele didactice

însoţitoare şi părinţii .
6. EVALUARE

 lucrările vor fi jurizate de specialişti în domeniul artelor vizuale, membri ai Uniunii Artistilor
Plastici din România, profesori ai Universitatii Naţionale de Artă “G.Enescu” Iasi;

 reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi,reprezentanți ai presei şi ai organizatorilor
 Vor fi premiati maxim 25% din numărul de participanţi;
 Profesorii evaluatori nu vor avea participanți in concurs;
7. DISTINCŢII

 La etapa directa, in functie de fondurile disponibile, se pot acorda trofee la fiecare categorie de
vârsta/ secțiune;

 Se vor acorda diplome pentru locurile I ,II,III mentiuni si premii speciale la secţiunile şi categoriile
de vârstă menţionate mai sus;

 Se pot acorda premii speciale din partea sponsorilor(in functie de fondurile disponibile)
 Nu se vor elibera diplome de participare pentru toti participanții din concurs;
 Profesorii indrumatori vor primi adeverinţe de participare;
8. ALTE CONDIŢII TEHNICE

 Participarea la concurs este fara taxă;
 Nerespectarea oricărei dintre condițiile stabilite de către organizator, poate duce la descalificarea din

concurs.
9. PRECIZĂRI FINALE
Prin inscrierea la concurs va exprimati acordul pentru folosirea datelor cu caracter personal si a
imaginilor foto-video preluate de organizatori in timpul concursului.

Coordonatori proiect,
Prof.dr.Mădălina Toma
Prof. Bianca Maria Marian

Director ,
Palatul Copiilor Iaşi,
Prof. Adrian Gelu Dobranici



FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Concurs Internaţional de Arte Vizuale

“Structură şi culoare”
- Ediția a XVI-a, IAŞI, 2023

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRU DIDACTIC:
ADRESA DE CORESPONDENŢĂ:
TELEFON FIX/MOBIL:
E-MAIL:
ŞCOALA :
LOCALITATEA:
JUDEŢUL:

Numele şi prenumele elevului Clasa/
vârsta

Titlul lucrării Secţiunea

1.

2.

3

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Director: Profesor îndrumător :


