Uniunea Armenilor din România - sucursala Botosani
Botosani, Judetul Botosani, Str. Armeana nr. 20
Tel: 0721.293.474; 0231.518.091; Fax 0372.003.953;
e-mail: cristian.lazarovici@yahoo.com; uarbotosani@yahoo.ro; facebook: Uar Botosani

Regulamentul de participare la concursul de epigrame si caricaturi

„CIK DAMADIAN” Botosani 2021
Organizator
Uniunea Armenilor din Romania- sucursala Botosani
Parteneri
Publicatii din mass media locala
Perioada
01.03-15.05.2021 , BOTOSANI
Obiective
Promovarea comunitatii armene din Romania, la scară națională, prin forme
simbolice identitare si, totodata , un omagiu adus unui mare grafician si caricaturist
roman de origine armeana, Hacik (Cik) Damadian.
Tema: „despre armeni”
Înscrierea la concurs
La concurs pot participa persoane fizice cu cetăţenie română sau cetăţeni străini,
indiferent de naţionalitate, rasă, sex sau religie, având vârsta peste 18 ani împliniţi
până la data înscrierii.
Concursul se desfasoara pe doua sectiuni:
1) sectiunea de caricaturi:
Realizarea a 3 caricaturi cu tema „despre armeni”
2) sectiunea de epigrame
Realizarea a 3 epigrame cu tema „despre armeni” si a 2 epigrame cu tema la alegere.
Toate creaţiile trimise pentru concurs trebuie să fie inedite, nepublicate şi să nu fi fost
premiate la alte concursuri de gen.
Concursul este deschis tuturor creatorilor de gen de pretutindeni, profesionişti sau
neprofesionişti
Lucrarile trebuie sa se incadreze in urmatoarele caracteristici:
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1) sectiunea de caricaturi
Se pot trimite maximum 3 lucrări la temă. Desenele vor fi însoţite de un CV, în limba
română, care va conţine si: numele şi prenumele, adresa, telefoane de contact, e-mail.
Lucrările vor fi in format A4 si vor fi trimise în formă originală prin poştă la adresa:
Uniunea Armenilor din Romania- sucursala Botosani,
strada Armeana nr 20, Botosani.
Termenul limită de trimitere a lucrărilor este 15.05.2021.
2) sectiunea de epigrame
- sa se incadreze in tema concursului ;
- sa trimita 3 epigrame cu tema impusa „despre armeni” si 2 epigrame la alegere
Lucrările vor fi trimise în 2 (două) exemplare, semnate cu un motto, într-un plic
închis (alaturi de celelalte documente solicitate), vor fi redactate la calculator cu
fontul „times new roman” de 14, spațiere la 1 rând, vor fi trimise pe mail la adresa
uarbotosani@yahoo.ro si la sediul din Botosani a Uniunii Armenilor din Romania de
pe str. Armeana nr. 20 până pe 15.05.2021.
Lucrarile vor fi prezentate publicului in cadrul unei expozitii ce va fi anuntata pana la
momentul predarii lucrarilor. In cazul in care situatia de forta majora (de ex.
pandemia de Coronavirus) impiedica organizarea expozitiei intr-un cadru normal,
organizatorul Uniunea Armenilor din Romania va depune toate eforturile pentru
realizarea unei expozitii virtuale pe site sau pe retele de socializare.
Creaţiile vor fi însoţite obligatoriu de:
-Formular de inscriere; (Anexa 1 la Regulament).
-Copie după buletin/carte de identitate, însoţită de Declaraţia pentru Protecţia
Datelor Personale. (Anexa 2 la Regulament).
-Un CV, în limba română, care va conţine: numele şi prenumele, adresa, telefoane de
contact, e-mail.
Autorii interesaţi de concurs îşi vor trimite lucrările la adresa:
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Uniunea Armenilor din Romania- sucursala Botosani,
strada Armeana nr 20, Botosani,
până la data de 15.05.2021 (data poştei), precum şi în format PDF/ WORD (DOC)/
JPG la adresa uarbotosani@yahoo.ro. Înscrierea la concurs implică acceptul
concurentului cu privire Ia Regulamentul concursului.
Selecția ofertelor de participare
În urma evaluării lucrarilor , juriul va selecta 4 (patru) lucrari pentru fiecare sectiune,
Premiul I, Premiul II, Premiul III si Mentiune.
Premiile vor fi urmatoarele:
a) Sectiunea de caricaturi
Premiul I- 500 lei
Premiul II- 400 lei
Premiul III-300 lei
Mentiune- 200 lei
b) Sectiunea de epigrame :
Premiul I- 500 lei
Premiul II- 400 lei
Premiul III-300 lei
Mentiune- 200 lei
Jurizarea va avea loc în intervalul: 15-25.05.2021.
Premierea va avea loc la o data si in locatia ce vor fi anuntate dupa 01.05.2021.
Obligațiile participanților
Să respecte clauzele prevăzute în Regulamentul Concursul de epigrame si caricaturi
„CIK DAMADIAN”- Botosani 2021
Să-si prezinte lucrarea în cadrul expozitiei (perioada 25.05-29.05.2021);
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Participantilor care nu finalizează lucrarea până la termenul stabilit sau care nu
respectă întocmai tema/subiectul impus la înscriere nu vor intra in concurs.
Obligațiile organizatorilor
Asigura organizarea expozitiei si prezentarea lucrarilor
Asigura sprijinul pentru informarea participantilor.
Clauze speciale
După finalizare, desenele premiate devin proprietatea Uniunii Armenilor din
Romania- sucursala Botosani. Autorii lucrarilor care nu au fost premiate pot solicita
in termen de 30 de zile de la incheierea expozitiei returnarea lucrarii, costurile de
transfer/transport fiind suportate de catre acestia (autori). In cazul in care autorii nu
depun cererea de returnare a lucrarii in termenul mentionat, lucrarea intra in
patrimoniul sucursalei Botosani a Uniunii Armenilor din Romania.
Autorul transmite, în mod irevocabil, beneficiarului dreptului de proprietate asupra
suportului material al lucrării precum și dreptul patrimonial neexclusiv, conform
Legii nr. 8 / 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Orice modificări ale Regulamentului, impuse de situații independente de organizatori,
vor fi comunicate în timp util.
Înscrierea în concurs reprezintă dovada acceptării Regulamentului și condițiilor
festivalului și asumarea obligativității respectării lui, precum și a publicării textelor în
Antologia Festivalului.
Date de contact:
Uniunea Armenilor din Romania- sucursala Botosani
Botosani, Str. Armeana nr. 20
Cristian Lazarovici- Presedinte
Tel. 0721.293.474
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ANEXA 2- DECLARAȚIE

Subsemnata/ul ................................................................................... prin prezenta,
acord dreptul Uniunii Armenilor din Romania, ca prin intermediul persoanelor
împuternicite, să prelucreze date cu caracter personal, conform Regulamentului
General pentru Protecția Datelor Personale EU 679/2016 (GDPR) pentru Concursul
de epigrame si caricaturi „CIK DAMADIAN”- Botosani 2021, organizat în perioada
01.03-15.05.2021.
În vederea participării la Concursul de epigrame si caricaturi „CIK DAMADIAN”Botosani 2021, sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de toate aceste facilități.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate
numai următorilor destinatari: autorități publice centrale și locale, partenerii
contractuali ai operatorului etc.
Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie
asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să
solicitaţi ştergerea datelor.

Data,

Semnătura,
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ANEXA 1 - FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL DE EPIGRAME SI CARICATURI
„CIK DAMADIAN” Botosani 2021
Data-limită de depunere a proiectelor: 15.05.2021
Perioada de desfășurare: 01.03 – 15.05.2021

Nume / Prenume.................................................................................................................................
Domiciliul.............................................................................................................................................
Telefon.................................................................................................................................................
E-mail..................................................................................................................................................
Website................................................................................................................................................

Subsemnatul / Subsemnata, ................................................................................................., declar că
sunt de acord ca lucrarile înscrise la Concursului de epigrame si caricaturi „CIK DAMADIAN”
Botosani 2021, să poată fi publicate pe pagina de Facebook şi pagina Web a Instituţiei, sau alte
forme de publicare/promovare.

Subsemnatul / Subsemnata, ................................................................................................., am citit si
inteles Regulamentul Concursului de epigrame si caricaturi „CIK DAMADIAN” Botosani 2021 și
sunt de acord cu termenii și condițiile impuse.

Data

Semnătura

