Regulament oficial al concursului de arte vizuale
Colorimetrul Cultural
Proiect dezvoltat de organizația studențeascӑ Voluntari pentru Idei și Proiecte în cadrul
comunitӑții Leadership Development

(perioada de înscriere: 22 martie 2013 – 21 aprilie 2013)

ART.1. ORGANIZATOR
Proiectul educațional „Colorimetrul Cultural” este implementat de cӑtre organizația
studențeascӑ, non-guvernamentalӑ, non-profit, Voluntari pentru Idei și Proiecte (numitӑ în
prezentul regulament „Organizator”), cu sediul în București, strada Frumoasӑ nr. 31, sala 14, Sector
1.
VIP România este o organizație formată exclusiv din studenți, care le oferă acestora cadrul
necesar pentru ca ei să se dezvolte pe diverse domenii, alături de oameni cu care împărtășesc
aceeași pasiune, și să învețe prin organizarea de proiecte și prin contactul direct cu specialiști. Este
singura organizaţie studenţească cu o structură specializată pentru tinerii cu pasiuni diferite.
Cele patru comunităţi ale organizaţiei, Business Club, Econosofia, International Affairs şi
Leadership Development se implică în domeniul educaţiei, atât prin proiectele pe care le dezvoltă
pentru studenţii din toată ţara, cât şi prin activităţile din interiorul organizaţiei, destinate
membrilor VIP România.
De 14 ani de implicare în domeniul educației, VIP a organizat o serie de proiecte pentru
studenți interesați de diverse domenii, oferindu-le șansa de a testa varianta activității și studiului
extrașcolar. O educație puternică se bazează pe armonia dintre teoretic și practic, iar VIP asigură
contextul favorabil învățării practice, dar completează, în același timp, și cunoștințele teoretice.
VIP România crede că oamenii excepţionali pot face o schimbare în societate şi de aceea
investeşte în tinerii cu potenţial care pot deveni persoanele care aduc această schimbare.

ART.2. REGULI TEMATICᾸ CONCURS
Colorimetrul Cultural are ca tematicӑ centralӑ punerea în valoare a patrimoniului cultural
material și imaterial al unor zone urbane alese din București, mai exact reinterpretarea prin artӑ a
unei istorii sau povești a Cartierului Cotroceni sau a Cartierului Evreiesc.
Concursul îi provoacӑ pe participanți sӑ elaboreze lucrӑri de artӑ prin care sӑ își exprime
viziunile cu privire la acest subiect și care sӑ reflecte rolul pe care îl are arta și istoria în
perceperea spațiului urban.
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Art.2.1. Pentru rezolvarea temei, un participant va alege o singurӑ secțiune de concurs dintre
cele stabilite (video, fotografie, desen, picturӑ) și se vor respecta regulile prezentate în Articolul 5
și Articolul 6 din regulament.
Art.2.2. Indiferent de secțiunea de concurs selectatӑ, se va alege un singur cartier dintre cele
douӑ propuse pentru a rezolva tema concursului.
Art.2.3. Indiferent de secțiunea de concurs selectatӑ, se va selecta orice istorie sau poveste
reprezentativӑ pentru unul dintre cartierele alese, cu condiția sӑ fie respectatӑ delimitarea
stabilitӑ a zonelor prezentatӑ în cadrul rubricii „Ȋnscrie-te!” de pe site-ul oficial, adicӑ:
1. cartierul Cotroceni
a. Intrarea Costache Negri
b. Strada Doctor Lister
c. Bulevardul Eroilor
d. Bulevardul Alexandru Vitzu
2. cartierul evreiesc
a. Bulevardul Mircea Vodӑ
b. Strada Maximilian Popper
c. Strada Traian
d. Calea Cӑlӑrașilor
Art.2.4. Istorie sau poveste care individualizeazӑ un cartier sunt considerate:
a. întâmplӑri și evenimente reprezentative și semnificative care s-au petrecut în acel
spațiu
b. obiceiuri, mituri, tradiții sau simboluri specifice
c. persoane sau personalitӑți; legӑtura și influența lor asupra spațiului
d. detalii ahitecturale
Art.2.5. Sunt acceptate în concurs povești contemporane, clasice sau istorii consacrate, reale sau
fictive.
Art.2.6. Este permisӑ alegerea oricӑrei povești sau istorii care corespunde Art.2.3. în afara celor
care conţin mesaje rasiste şi xenofobe, propagandă religioasă sau imagini cu caracter pornografic
sau explicit jignitor pentru anumite categorii de persoane.

ART.3. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A PARTICIPANȚILOR
Art.3.1. Participanții trebuie sӑ aibӑ vârsta cuprinsӑ între 18 și 26 de ani (18 ani împliniţi
la data începerii concursului, 22 martie 2013 și sӑ împlineascӑ 26 de ani pânӑ la data încheierii
concursului, 21 aprilie 2013) și sӑ fie studenți în ciclul de studii de licențӑ sau master.
Art.3.2. Se acceptӑ în concurs cetӑțenii români cu domiciliu în România și cetӑțeni strӑini
care studiazӑ în România.
Art.3.3. Participarea se face fӑrӑ restricții de pregӑtire / experiențӑ artisticӑ, sex, etnie.
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Art.3.4. Participanții declarӑ pe propria rӑspundere cӑ dețin drepturile de autor pentru
lucrӑrile înscrise în concurs și nu existӑ conflicte de interese în legӑturӑ cu locul sau perioada de
timp în care le-au realizat.
Art.3.5. Participanții declarӑ cӑ lucrӑrile lor nu sunt obiectul niciunui contract de cedare
(contra unei sume de bani sau fӑrӑ) a drepturilor de autor care ar putea crea conflicte de interes cu
organizatorul concursului.
Art.3.6. Participanții înscriși la concurs nu cedeazӑ drepturile de autor asupra lucrӑrilor
participante în concurs, însӑ permit folosirea gratuitӑ a imaginii lucrӑrilor pentru activitӑțile de
promovare non-comercialӑ a proiectului (presӑ scrisӑ, televiziune, online, broșuri și prezentӑri) în
timpul (26 – 28 aprilie 2013) și dupӑ desfӑșurarea proiectului și în cadrul unor ediții viitoare ale
Colorimetrului Cultural.
Art.3.7. Inscrierea în cadrul secțiunii de concurs aleasӑ se poate face la nivel individual
sau în grup de maxim trei persoane.
Art.3.8. Ȋn cazul înscrierii în cadrul unei secțiuni de concurs în grup de maxim trei
persoane, formularul și materialele se completeazӑ și se trimit o singurӑ datӑ, conform
instrucțiunilor din Art. 4 de cӑtre reprezentantul ales al grupului respectiv.
Art.3.9. Organizatorul nu își asumӑ responsabilitatea pentru lipsa de menționare a tuturor
membrilor de grup care realizeazӑ și înscriu o lucrare în cadrul unei secțiuni de concurs.
Art.3.10. Este interzisӑ participarea la concurs pentru orice persoanӑ care participӑ direct
în realizarea acestui concurs.

ART.4. PERIOADA ȘI ȊNSCRIEREA ȊN CONCURS
Art.4.1. Ȋnscrierile pentru concursul Colorimetrul Cultural se vor desfӑșura în perioada 22
martie 2013 – 21 aprilie 2013 pe http://www.colorimetrulcultural.ro/, site-ul oficial al
proiectului.
Art.4.2. Ȋn cazul în care lucrӑrile pe fiecare secțiune nu pot fi atașate în corpul mail-ului,
acestea vor fi trimise prin intermediul unui sistem de transfer de fișiere în mediul online (exemplu
transfer.ro, wetransfer.com etc.), conform instrucțiunilor de înscriere prezentate în Art.4 al
regulamentului.
Art.4.3. Lucrӑrile pot fi înscrise în concurs pânӑ pe data de 21 aprilie, ora 12 noaptea.
Art.4.4. Pânӑ la data de maxim 25 aprilie 2013 vor fi anunțați finaliștii selectați de cӑtre
juriul profesionist anunțat de pe fiecare din cele patru categorii de concurs (video, fotografie,
desen, picturӑ).
Art.4.5. Anunțarea finaliștilor se va realiza prin telefon sau în mediul online.
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ART.5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE A LUCRᾸRILOR DE ARTᾸ
Toate lucrӑrile trebuie sӑ respecte urmӑtoarele criterii:
Art.5.1. Sӑ corespundӑ temei concursului și sӑ respecte cerințele tematicii de concurs prezentate
în Articolul 1 din regulament.
Art.5.2. Sӑ respecte cerințele obligatorii ale concursului.
Art.5.3. Sӑ fie adecvate expunerii în spațiul public.
Art.5.4. Să poată fi realizate într-un format (dimensiunea, materialele utilizate şi condiţii de
instalare) adecvat spaţiului / suporturilor de expunere.
Art.5.5. La secţiunile 3. Desen şi 4. Picturӑ sunt acceptate în concurs lucrări realizate pe orice
suport material (convențional sau neconvențional), având dimensiuni între 40 x 30 cm şi 70 x 100
cm. Costurile de producţie vor fi acoperite de către participant.
Art.5.6. Nu au participat în cadrul altor concursuri de artӑ sau expoziții de mare amploare.
Art.5.7. Participanții vor menționa în formularul de înscriere descrierea ideii lucrӑrii și datele
privind tehnica de lucru folositӑ.
Art.5.8. Este interzisӑ înscrierea de lucrӑri pentru care participantul nu deține drepturi de autor
(imagini preluate din mediul online etc.).
Art.5.9. Fiecare participant sau grup de participanți vor înscrie o singurӑ lucrare în cadrul unei
singure secțiuni de concurs selectate.
Art.5.10. În cazul în care unul dintre finaliști nu deține lucrarea / fișierul sursӑ al lucrӑrii, acesta
va fi descalificat din concurs și va fi luat în considerare urmӑtorul participant, în funcție de
punctajul obținut.
Art. 5.11. Lucrӑrile înscrise și acceptate în concurs trebuie sӑ fie realizate începând cu 1 ianuarie
2013 și pânӑ la data limitӑ de înscriere în concurs, 21 aprilie 2013.

ART.6. SECȚIUNI ȘI REGULI
Art.6.1. Concursul este de tip lucrӑri artistice, iar participanții au posibilitatea de a aborda
tema enunțatӑ anterior prin cele patru secțiuni valabile:
1. Video
2. Fotografie
3. Desen
4. Picturӑ

4

Art.6.2. Secțiunea 1:VIDEO
Sunt acceptate și cuprinse lucrӑri care se încadreazӑ în categoria scurt-metraj, cu
mențiunile:

a. Sunt luate în considerare filmele cu o duratӑ de pânӑ la 20 de minute
b. Sunt acceptate urmӑtoarele genuri de filme: documentar, experimental, acțiune,
adaptare, dramӑ, istoric, comedie, mut, romantic, ficțiune
c. Sunt acceptate sӑ fie utilizate în cadrul filmului limba românӑ și / sau limba englezӑ
d. Orice tehnicӑ de film este acceptatӑ

Art.6.3. Secțiunea 2: FOTOGRAFIE
Sunt acceptate și cuprinse lucrӑri realizate digital sau pe film care se încadreazӑ în
urmӑtoarele categorii: fotografia de stradӑ - urbanӑ, colaj, peisaje, portret, documentar, macro,
abstract, conceptual.
Fotografiile înscrise în concurs vor putea fi editate fӑrӑ constângeri stilistice, dar fӑrӑ
prelucrӑri excesive.
Art.6.4. Secțiunea 3: DESEN
Sunt acceptate și cuprinse lucrӑri care se incadreazӑ în urmӑtoarele categorii: desen în
creion, carioca, cӑrbune, penițӑ și tuș, creioane colorate, pastel, tehnicӑ mixtӑ, colaj, desen
grafic.
Art.6.5.Secțiunea 4: PICTURᾸ
Sunt acceptate și cuprinse lucrӑri care se încadreazӑ în urmӑtoarele categorii: acrilicӑ, în
ulei, acuarelӑ, guașӑ.
Conform Art.5.5. din regulament, la secţiunile 3. Desen şi 4. Picturӑ sunt acceptate în
concurs lucrări realizate pe orice suport material (convențional sau neconvențional), având
dimensiuni între 40 x 30 cm şi 70 x 100 cm. Costurile de producţie vor fi acoperite de către
participant.

ART.7. SPECIFICAȚII TEHNICE SECȚIUNI
Art.7.1. Ȋn cadrul secțiunii 1 de concurs, video, recomandӑm pentru calitatea imaginii
urmӑtoarele caracteristici tehnice:







DVD video sau .avi - standard sistem PAL 
Video: 720x576, MPEG-2, PAL 



Audio: PCM 48kHz, 16bit, stereo / AAC Dolby Digital Stereo / MPEG-1,
Layer II, 48kHz, 16bit, stereo 
Postprocesare sunet: normalizare 0dB 
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Art.7.2. Ȋn cadrul secțiunii 2 de concurs, fotografie, recomandӑm pentru calitatea imaginii
urmӑtoarele detalii tehnice:










Fotografia sӑ fie în format JPEG, PNG, TIFF sau NEF 
Latura mare a fotografiei trebuie sӑ aibӑ minimum 2000 de pixeli 
rezoluția trebuie sӑ fie de minimum 240 dpi 
model de culoare: RGB şi CMYK 



fotografia e indicat sӑ pӑstreze rația originalӑ la care a fost realizatӑ
(de exemplu 3:2) 

Art.7.3. Ȋn cadrul secțiunii 3 de concurs, desen, și în cadrul secțiunii 4 de concurs, picturӑ,
se vor trimite fotografii ale lucrӑrilor sau în cazul secțiunii 3, lucrarea scanatӑ.
Menționӑm ca în cazul fotografierii lucrӑrii sӑ fie realizate și asigurate condiții
optime de iluminare și claritate a imaginii trimise. Aceleași mențiuni se aplicӑ și în cazul de scanare
a lucrӑrii.

ART.8. STRUCTURA ȘI MECANISMUL CONCURSULUI
Art.8.1. Desfӑșurare concurs:







Lansarea concursului pe site-ul http://www.colorimetrulcultural.ro și în cadrul rețelelor de
socializare - 22 martie 2013 



Perioada de promovare și de înscriere a lucrӑrilor se desfӑșoarӑ între 22 martie 2013 și 21
aprilie, ora 12 noaptea 



Predarea lucrӑrilor juriului specialist, care este format din trei membri pe fiecare secțiune
de concurs - 22 aprilie 2013 



Etapa de evaluare, notare și selecție a lucrӑrilor de cӑtre juriul specialist – 22 aprilie – 24
aprilie 2013 



Anunțarea finaliștilor aleși dupӑ prima etapӑ a concursului – 25 – 26 aprilie 2013 
o Se vor alege un numӑr de 3 lucrӑri finaliste pe fiecare categorie de concurs
o Lista va fi anunțatӑ pe data de maxim 26 aprilie 2013 pe site-ul oficial
www.colorimetrulcultural.ro și pe rețelele de socializare ale concursului (Facebook,
Twitter)






o

Organizatorul va încerca contactarea finaliștilor apelând la datele de contact
furnizate în formularul de înscriere, de maxim 3 ori (apel / sms / mail), în 2 zile
diferite (25 aprilie 2013, 26 aprilie 2013), în intervale orare diferite (între 10.00 AM
– 18.00 PM)

o

Dacӑ din motive independente de organizator, finaliștii aleși nu pot fi contactați de
organizator în condițiile stabilite, se va apela la urmӑtorii din clasament în ordinea
punctajului obținut

Participarea la activitӑțile propuse alӑturi de invitați specialiști și anunțate în detaliu pe
site-ul concursului http://www.colorimetrulcultural.ro – 26 – 28 aprilie 2013 
o

MENȚIUNE: Pentru a putea intra în ultima etapӑ a concursului, participanții trebuie
sӑ ia parte la cel puțin jumӑtate dintre activitӑțile desfӑșurate (un numӑr de
aproximativ douӑ prezențe)
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Informarea autorilor, anunțarea și premierea primelor trei lucrӑri câștigӑtoare de pe fiecare
categorie în cadrul unei locații anunțate pe site-ul oficial – 28 aprilie 2013 



Pregӑtirea lucrӑrilor pentru expoziția finalӑ în spațiul public ce urmeazӑ a fi anunțat – mai
2013 
Expoziție – 3 zile în luna mai sau iunie 2013 
o Lucrӑrile vor avea asiguratӑ paza în perioada de desfӑșurare a expoziției
Returnarea lucrӑrilor




Art.8.2. Ȋn cazul secțiunii 3, desen, și secțiunii 4, picturӑ, câștigӑtorii vor furniza
organizatorului lucrӑrile în format original pânӑ la data de stabilitӑ.
Dacӑ, din orice motiv, nu se trimit lucrӑrile în format original în condițiile descrise în
regulament, câștigӑtorii vor fi descalificați și se va apela la urmӑtorii clasați în concurs la
respectivele secțiuni.
Art.8.3. Organizatorul nu va oferi nicio despӑgubire sau alte beneficii potențialilor câștigӑtori
care nu respectӑ exact cerințele regulamentului.

ART.9. JURIZAREA, METODE DE SELECTARE A LUCRᾸRILOR CAȘTIGᾸTOARE
Art.9.1. Lucrӑrile înscrise în concurs vor fi disponibile doar juriului online.
Art.9.2. Publicul larg va avea acces la lucrӑrile finaliste dupӑ prima etapӑ de jurizare prin
intermediul mijloacelor de comunicare în mediul online ale proiectului.
Art.9.3. Lucrӑrile înscrise în concurs vor primi câte o notӑ de la 1 la 10 (1 este nota
minimӑ, 10 este nota maximӑ).
Art.9.4. Fiecare dintre cei 3 membri ai juriului de pe fiecare categorie noteazӑ cu câte o
notӑ fiecare lucrare înscrisӑ în concurs, conform criteriilor de evaluare publicate în
regulament și pe site-ul oficial al proiectului, www.colorimetrulcultural.ro
Art.9.5. Punctajul fiecӑrui concurent constӑ în media aritmeticӑ a notelor obținute de
acesta de la toți membrii juriului
Art.9.6. Finaliștii desemnați vor fi primii 3 concurenți pe fiecare secțiune de concurs cu
cel mai mare punctaj obținut.
Art.9.7. Participanții care nu sunt selectați în finalӑ, dar doresc sӑ afle punctajul obținut în
cadrul jurizӑrii pot solicita acest lucru prin trimiterea unui mail la adresa oficialӑ a
proiectului: colorimetrulcultural@vipromania.ro și în termen de 20 de zile vor primi rӑspuns
Art.9.8. Nu se pot face contestații în urma aflӑrii rezultatelor din cadrul jurizӑrii.
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ART.10. PREMII
Art.10.1. Pentru fiecare dintre cele patru categorii de concurs, premiul pentru locul I este
1

în valoare de 500 de euro .
Art.10.2. Pentru fiecare dintre cele patru categorii de concurs, premiile pentru locul II și
pentru locul III vor consta în produse oferite de colaboratorii proiectului (vouchere, produse precum
cӑrți, reviste etc.).
Art.10.3. Premiile vor fi oferite în termen de 30 de zile de la data desemnӑrii câștigӑtorilor
care respectӑ regulamentul.

ART.11. FORȚA MAJORᾸ
Art.11.1. Prezentul concurs poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce
constituie forța majorӑ, caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilitӑții
Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.
Art.11.2. Organizatorul poate modifica oricând prezentul regulament, cu condiția informӑrii
participanților despre modificӑrile intervenite, prin afișare pe site-ul www.colorimetrulcultural.ro

ART.12. DISPOZIȚII FINALE
Art.12.1. Organizatorul nu își asumӑ responsabilitatea pentru lucrӑrile predate dupӑ data
de 22 aprilie 2013, lucrӑrile depuse la alte date de contact decât cele indicate în formularul de
înscriere și regulament
Art.12.2. Organizatorul nu răspunde pentru pierderea sau deteriorarea lucrărilor în timpul
transportului sau transmiterii lor.
Art.12.3. În cazul lucrărilor câştigătoare, numele autorilor, precum şi lucrările premiate
pot fi făcute publice şi folosite în scopuri de promovare a proiectului, fără alte obligaţii sau plăţi,
concurenţii asumându-şi această condiţie prin semnarea formularului de înscriere.
Art.12.4. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile
referitoare la dreptul de proprietate asupra lucrărilor înscrise în concurs. În cazul în care se
constată că un câştigător nu a respectat condiţiile stipulate în regulament, organizatorul îşi rezervă
dreptul de a suspenda / anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca
organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător.
Art.12.5 Informaţii detaliate privind desfӑșurarea concursului pot fi solicitate (zilnic, între
orele 09.00 – 22.00, cu excepția zilelor libere legale și sӑrbӑtorilor legale) la adresa de e-mail:
colorimetrulcultural@vipromania.ro
Art.12.6 Participarea la acest concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală,
expresă şi neechivocă a prezentului regulament, prin semnarea formularului de înscriere.
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Premiul va fi calculat la cursul valutar din ziua începerii concursului, 22 martie 2013, în care 1 Euro
= 4,42 RON (curs BNR)
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