REGULAMENT AL CONCURSULUI DE CREAŢIE PENTRU TINERI

„Simbolul Voluntariatului”
în cadrul

Festivalului Voluntariatului 2017
PREAMBUL :
Asociația Stea în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare alte
organizații și instituții participante la Festivalul Voluntariatului, ediția 2017, în cadrul proiectului de tineret
„Voluntariat - resursă pentru comunitate 2017”, finanțat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Satu Mare, organizează Concursul de Creație pentru Tineri intitulat „Simbolul Voluntariatului”.
Acest concurs de creație se derulează în spiritul unei competiţii pozitive între tineri. Asociaţia Stea în
calitate de iniţiator şi de organizator defineşte în prezentul regulament condiţiile de participare.
SCOP:
Scopul acestui concurs este crearea unui obiect - simbol al voluntariatului - care să devină o emblemă
sugestivă a implicării pro-bono a sătmărenilor în cauze ce afectează comunitatea.
TIPURI DE LUCRĂRI:
Lucrările acceptate în concurs reprezintă obiecte realizate din materiale reciclabile și care transmit un
mesaj puternic de valorizare și promovare a voluntariatului.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Concursul este deschis pentru tinerii cu vârsta între 15 și 24 ani.
În această competiţie se pot înscrie lucrări realizate exclusiv de către tineri reprezentând creaţii originale ale
acestora. Lucrările copiate sau inspirate vor fi descalificate. Fiecare concurent este responsabil de
respectarea legislației în vigoare privind drepturile de autor.
Lucrările vor fi realizate în mod obligatoriu din materiale reciclabile. Lucrările care au mai mult de 10%
din compoziție din materiale nereciclabile vor fi descalificate.
Instrumentele utilizate pentru realizarea lucrării și tipul acesteia sunt la libera alegere a candidatului, atâta timp
cât rezultă un obiect care respectă toate criteriile enunțate în prezentul regulament.
Lucrările trebuie să aibă un caracter care nu lezează sub nici o formă drepturile omului și valorile indivizibile şi
universale ale demnităţii umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii.
Toți concurenții acceptă să acorde Asociației Stea și partenerilor săi dreptul de a mediatiza și de a folosi gratuit
în scop non-comercial lucrările înscrise în concurs pe o perioadă nedeterminată de timp. Lucrările vor fi
mediatizate pe termen lung şi puse în valoare constituind o bază pentru realizarea de materiale (afişe, pliante,
fuluturaşi, banner, roll-up, felicitări, spot-uri, etc...) și pentru campaniile, acţiunile şi evenimentele viitoare de
promovare a voluntariatului.
Pe toată durata implicării în concurs și participării la evenimentele din cadrul Festivalului Voluntariatului,
concurenții vor da dovadă de un comportament civilizat.

Proiect de tineret finanțat de către DJST Satu Mare

CRITERII DE PREMIERE:
Cele trei criterii de analiză a lucrărilor înscriere în concurs sunt:
• Mesajul transmis : Lucrarea trebuie să simbolizeze cât mai bine VOLUNTARIATUL, transmițând clar
un mesaj de promovarea a implicării prin voluntariat
• Materialele folosite la crearea obiectului : Lucrarea va fi realizată obligatoriu din materiale reciclabile
• Durabilitatea lucrării: Obiectul realizat trebuie să fie suficient de durabil pentru a putea fi mișcat și
transportat în condiții bune, fără a suferi modificări, astfel încât simbolul voluntariatului să poată fi
prezentat la diverse evenimente viitoare, cel puțin în următorii 3 ani.
MODALITĂȚI DE PARTICIPARE ȘI ETAPE:
Lucrările acceptate în concurs reprezintă obiecte realizate din materiale reciclabile și care transmit un
mesaj puternic de valorizare și promovare a voluntariatului. Principalele etape ale concursului sunt :
• 25 septembrie 2017 : Lansarea concursului
• 25 septembrie – 3 octombrie 2017 : Înscrierea participanților și pregătirea lucrărilor
• 4 octombrie 2017 : Expoziția lucrărilor, jurizarea și premierea câștigătorilor
Concurenții se pot înscrie în concurs în perioada 25 septembrie – 3 octombrie prin trimiterea unui mesaj
cu numele și vârsta lor, menționând subiectul „Inscriere la concursul de creație - Simbolul Voluntariatului”
pe adresa: asociatiastea@gmail.com. Confirmarea înscrierii va fi făcută printr-un răspuns din partea
organizatorilor la mesajul de înscriere.
Concurenții au la dispoziție intervalul 25 septembrie – 3 octombrie pentru a realiza lucrările lor.
Toți cei înscriși sunt așteptați în data de 4 octombrie 2017 în Parcul Central din municipiul Satu Mare,
lângă statuia lui Vasile Lucaciu, în intervalul orar 13,00 – 14,00, pentru a-și instala lucrările în spațiul special
amenajat pentru expoziție în cadrul Festivalului Voluntariatului. Concurenții care nu respectă criteriile și
regulamentul concursului vor fi descalificați.
Sponsorul concursului este firma S.C. ALPIN S.R.L. – Centrul de Colectare al Deșeurilor de
Echipamente Electrice și Electronice, care va asigura premiul concursului constând într-un aparat foto.
Jurizarea lucrărilor se va face de către organizațiile și instituțiile înscrise ca participanți la Festivalului
Voluntariatului împreună cu sponsorul concursului. În intervalul orar 14.00 – 14.45 din ziua festivalului, fiecare
organizație/instituție și reprezentantul sponsorului vor inspecta lucrările expuse având sarcina de a atribui
fiecare câte un singur punct pentru unul dintre obiectele din concurs. Comisia de organizare va centraliza
situația punctelor pentru fiecare lucrare, desemnând câștigătorul, care obține cele mai multe puncte.
În intervalul orar 15.00 – 15.30, la șcena din cadrul Festivalului Voluntariatului va avea loc festivitatea
de premiere. Cu sprijinul sponsorului, firma S.C. Alpin S.R.L., lucrarea desemnată câștigătoare va primi un
premiu constând într-un aparat foto. Toți concurenții vor primi din partea organizatorului diplome de participare.
Acest concurs este unul dintre momentele principale din cadrul „Festivalul Voluntariatului”, eveniment
organizat în cadrul proiectului de tineret „Voluntariat - resursă pentru comunitate 2017” finanțat de către
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare.
DISPOZIŢII FINALE:
Toate părţile implicate în acest concurs se angajează să respecte acest regulament.
Orice neînţelegere cu privire la prezentul regulament poate fi clarificată exclusiv de către Asociaţia Stea.
Iniţiativa de a modifica prezentul regulament este de competenţa exclusivă Asociaţiei Stea şi a partenerilor săi
care stabilesc de comun acord un comitet de examinare pentru acest scop şi raportează rezultatele activităţii
sale. Comitetul de examinare va lua o decizie finală cu privire la orice eventual litigiu care poate apărea în
cursul acestui concurs de creaţie.
Data intrării în vigoare : 25.09.2017

