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“PEntru EUropa”
Concurs Afișe
Regulament

I. ORGANIZATORI: Centrul de Informare Europe Direct Vaslui și Consiliului Judeţean Vaslui, în
parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui și
Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.
II. OBIECTUL CONCURSULUI: crearea de afișe având ca temă alegerile pentru Parlamentul
European, ce vor avea loc în România, pe data de 26 mai 2019.
III. PARTICIPANȚI: Acest concurs se adresează tuturor cetățenilor domiciliați în județul Vaslui, care
consideră că au talent în domeniul artistic, indiferent de vârstă.
Participanții minori vor transmite prin e-mail/depune la sediul Centrului, acordul părinților cu
privire la participarea lor la concursul „PEntru EUropa”, în momentul înscrierii.
*Nu pot participa persoane care fac parte din rețeaua Centrelor de informare Europe Direct şi nici
angajaţii Consiliului Judeţean Vaslui sau rudele de gradul I ale acestora.
IV. PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE
Concursul se desfăşoară în perioada 28 februarie - 9 mai 2019, după cum urmează :
•
Înscrieri: termen limită 6 mai 2019;
•
Votul publicului, prin intermediul Facebook: termen limită 7 mai 2019;
•
Votul juriului: 8 mai 2019;
•
Premiere: 9 mai 2019.
V. MECANISMUL CONCURSULUI
Reguli de realizare a afișelor:
1. Afișele trebuie să fie creații proprii, originale, ce nu au mai fost utilizate în cadrul altor concursuri.
Acestea nu trebuie să aducă atingere asupra drepturilor fundamentale ale omului. De asemenea,
este interzisă utilizarea de injurii și mesaje care au conotații politice.
2. Fiecare concurent poate trimite maximum 3 afişe.
3. Afişele vor conține obligatoriu următoarele elemente :
a) data alegerilor europene: 26 mai 2019;
b) hashtagul alegerilor europene: #dedataastavotezeu;
c) cuvintele: alegeri europene.
d) Se va lăsa în partea de sus și jos a afișelor câte un chenar gol de câte 5 cm/înălțime
fiecare, pe toată lățimea afișului, pentru ca Organizatorii să poată introduce ulterior logo-urile
proprii.
4. Afișele trebuie să răspundă la întrebări precum: Care este motivul pentru care votezi? De ce
votezi?
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5. Mesajele transmie prin intermediul afișelor participante trebuie să îndemne, să convingă
prietenii, colegii, familia, etc, să meargă la vot pe 26 mai 2019, într-un mod cât mai creativ și cu
impact cât mai mare.
6. Tehnica folosită rămâne la alegerea participanţilor; sunt acceptate atât creații în creion, tuş,
peniţă, pastel, cărbune, acuarelă, tempera, ulei, colaj, tehnici mixte, etc, precum și lucrări procesate
pe calculator, prin intermediul pogramelor de editare a imaginii.
7. În cazul lucrărilor realizate prin intermediul programelor de editare pe calculator, dimensiunea va
fi A3 (297x420 mm), portret, rezoluție rezoluție minimă 300 dpi, iar formatul jpg, tif sau png.
8. În cazul lucrărilor realizate pe hârtie, dimensiunea va fi A3, portret.
Modalități de înscriere:
• Afișele realizate pe calculator vor fi trimise pe e-mail la europedirectvaslui@cjvs.eu,
împreună cu datele de contact ale participantului și acordul parental, în cazul minorilor.
Afișele realizate prin alte tehnici (fără utilizarea calculatorului) vor fi trimise/depuse la
sediul Europe Direct Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu nr.25, Vaslui, de luni până vineri, 1016, cu excepția sărbătorilor legale, împreună cu datele de contact ale participantului și
acordul parental, în cazul minorilor. Rugăm autorii să realizeze afișele în așa fel încât
Organizatorii să poată scana și posta lucrările pe pagina de Facebook Europe Direct Vaslui.
*Se recomandă, respectându-se data limită, fotografierea lucrării cu un aparat foto de către
participanți și transmiterea pozei la e-mailul de mai sus. In cazul în care aceștia nu dețin un
aparat foto care să asigure o claritate bună a imaginii pot solicita sprijinul organizatorilor.
•

Modalități de selecție a câștigătorilor:
Prin intermediul concursului, vor fi premiate 2 persoane.
1. Votul publicului: Toate afișele înscrise în concurs vor fi publicate pe pagina de Facebook a
Centrului Europe Direct Vaslui, pe măsura înscrierilor (în zilele lucrătoare). Utilizatorii platformei
Facebook vor avea ocazia să voteze afișele preferate, în albumul special creat, până la data de 7 mai
2019, inclusiv.
Participantul care va aduna cele mai multe like-uri/afiș, va fi declarat câștigătorul votului
publicului.
*În situația în care câștigătorul s-a înscris în concurs cu mai multe afișe, acesta nu va putea primi
decât un premiu, pentru a asigura egalitatea de șanse tuturor participanților.
Anunțul oficial va fi postat pe pagina de Facebook @EuropeDirectVaslui, pe 8 mai 2019. Se vor lua
în considerare doar like-urile primite în dreptul afișelor publicate în albumul concursului, disponibil
pe pagina de Facebook Europe Direct Vaslui.
În cazul în care vor exista lucrări în fruntea clasamentului cu același număr de voturi, pe data de 8
mai 2019, va fi organizată o nouă sesiune de votare a publicului, doar pentru afișele în cauză.
2. Votul juriului: Afișele, cu excepția celui votat de către public pe pagina de Facebook
@EuropeDirectVaslui, vor fi analizate și punctate de către un juriu, stabilit de Organizator.
Criterii urmărite în vederea declarării câștigătorului votului juriului:
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ü Imaginaţie şi creativitate, idei originale, mesaj convingător, persuasiv şi cu putere de impact;
ü Compoziţie, structuri formale şi cromatice rezolvate în funcţie de tema abordată;
ü Calităţi estetice.
Anunțul oficial cu privire la rezultatul votului juriului se va face pe data de 9 mai, în cadrul festivității
de premiere.
VI. PREMII
Se vor acorda maxim 2 premii pentru 2 persoane diferite, în obiecte, în valoare totală de maxim
3.000 lei. Nu se acordă premii în bani.
Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 9 mai 2019, de Ziua Europei, în cadrul unei expoziții
ce va cuprinde toate lucrările înscrise în concurs, ce va avea loc la Muzeul Județean „Ștefan cel
Mare” Vaslui. La eveniment vor fi invitați toți concurenții. Detalii despre eveniment vor fi
comunicate ulterior pe website, www.europedirectvaslui.ro și pe contul de Facebook,
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui .
IMPORTANT:
• Afişele înscrise trebuie să fie originale, realizate individual de concurenţi. Organizatorul
concursului nu îşi asumă răspunderea pentru nici un afiş însuşit în mod ilegal de către
concurenţi şi care încalcă drepturile de autor.
•

Orice suspiciune a juriului asupra provenienţei unor lucrări poate duce la eliminarea acestora
din concurs.

•

Organizatorul își rezervă dreptul să înlăture din concurs acele lucrări care, în opinia sa, în mod
direct sau indirect, aduc atingere legislației României, Uniunii Europene și/sau obligațiilor
prevăzute în prezentul Regulament.

•

Nu vor fi acceptate în concurs afişe ce conţin sau instigă la orice formă de violenţă sau au
caracter ofensator.

•

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări calendarului concursului, având
obligativitatea de a anunţa oficial aceste modificări.

•

Înscrierea în concurs reprezintă acordul implicit al concurentului ca datele sale cu caracter
personal să fie utilizate și prelucrate conform Noului Regulament General privind Protecția
Datelor Personale, GDPR, în scopul promovării Concursului, a realizării materialelor
informative și a raportărilor către Finanțator, de către Organizator (Europe Direct
Vaslui/Consiliul Județean Vaslu).

•

Prin înscrierea în concurs, autorul iși exprimă acordul ca materialele participante realizate de
acesta să fie utilizate în vederea promovării concursului și a alegerilor europarlamentare, a
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realizării materialelor informative, a raportărilor către Finanțator, de către Organizator
(Europe Direct Vaslui/Consiliul Județean Vaslu).
•

Afișele înscrise se supun legii drepturilor de autor; orice reproducere ale acestora de către
persoane terțe neimplicate în concurs, este interzisă de lege. Pentru drepturi de reproducere,
va fi contactat Centrul de Informare Europe Direct Vaslui.

•

Vor fi acceptate afișe ce conțin imaginea unei/unor persoane, atâta timp cât nu este lezat
dreptul la viața privată. Prin transmiterea afișului, se subînţelege că persoanele care apar în
acesta şi-au dat acceptul cu privire la participarea lor la concurs.

•

Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea de a contacta câştigătorii, ca urmare
a transmiterii incorecte a datelor de contact.

•

Organizatorul nu este responsabil pentru nicio cheltuială privind participarea la concurs şi nici
a ridicării premiului.

•

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat
condiţiile stipulate de regulamentul oficial al concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda
oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi din
partea organizatorului.

•

Prin acceptarea premiilor, câştigătorii îşi exprimă acordul ca numele şi afișele lor, precum şi
valoarea premiilor câştigate în această campanie să fie făcute publice.

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE
x Datele sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare
GDPR)

Persoana de contact: Mihaela Dumitraș, ofiţer comunicare, tel/fax: 0235/361652; e-mail:
europedirectvaslui@cjvs.eu.
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