1 IUNIE 2021 – CREATIV
Muzică, pictură și poezie

Festivalul On-line Creativ Eforie 2021 #CreștemFrumos
EDIȚIA A II-A
Primăria Orașului Eforie organizează pentru copiii și tinerii din județul Constanța
Festivalul On-line Creativ Eforie 2021 #CreștemFrumos cu ocazia Zilei Internaționale a
Copilului.
EDIȚIA a II-a se adresează pasionaților de muzică începând de la vârsta de 6 până la 15
ani, pasionaților de pictură cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani și pasionaților de poezie cu
vârste cuprinse între 5 și 15 ani.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PARTICIPANT:
Numele și Prenumele participant
Data și locul nașterii
CNP
Adresă
Contact telefonic
Numele și Prenumele
coordonatorului (opțional)
Prin completarea prezentului formular, fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia la Festivalul On-line Creativ Eforie
2021#CreștemFrumos Ediția a II-a declară că:
●
Am fost informat că datele personale urmează să fie prelucrate în cadrul Festivalul On-line Creativ Eforie 2021 #CreștemFrumos,
fiind necesare derulării relațiilor cu acesta;
●
Am fost informat că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 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, beneficiez de dreptul ca datele sa fie
colectate numai in scopuri legitime clar definite; dreptul ca datele solicitate să nu fie excesive; dreptul ca datele solicitate să nu fie
stocate mai mult decât este nevoie; dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor (de exemplu, dar fără a se limita la: corecta, bloca
sau elimina datele incorecte); dreptul ca datele personale să fie protejate împotriva distrugerii, pierderii, modificării sau dezvăluirii
accidentale ori ilegale; dreptul de a solicita ştergerea datelor după ce colectarea acestora nu mai este necesară în scopul precizat;
●
Prin înscrierea voluntară la Festivalul On-line Creativ Eforie 2021 #CreștemFrumos îmi dau acordul explicit pentru difuzarea și
stocarea imprimării de către organizatori în mod gratuit, în conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptului de autor, pe
canalele de promovare media și de socializare a Festivalul On-line Creativ Eforie 2021 #CreștemFrumos, atât în timpul derulării
evenimentului cât și după finalizarea lui, în scopul promovării gratuite a participanților

REGULAMENT DE PARTICIPARE
A. SECȚIUNEA MUZICĂ VOCALĂ
● Muzică vocală (canto popular sau canto muzică ușoară)
● Fiecare participant va trimite o înregistrare audio-video în format landscape
(orizontal) care să cuprindă o piesă vocală cu NEGATIV din repertoriul național și/sau
internațional clasic, folcloric sau modern (pop, dance, rap, etc.) care să nu depășească 4
minute.
Această secțiune va avea o etapă de PRESELECȚIE
● Secțiunea Muzică va fi împărțită în trei categorii de vârstă: Categoria A – 6 - 9 ani;
Categoria B – 10 - 12 ani; Categoria C – 13 - 15 ani

B. SECȚIUNEA MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
● Muzică instrumentală (pian, orgă, acordeon, chitară, instrumente de
suflat, tobe, etc.)
● Fiecare participant va trimite o înregistrare audio-video în format landscape
(orizontal) care să cuprindă o piesă instrumentală din repertoriul național și/sau
internațional clasic, folcloric sau modern (pop, dance, rap, etc.) care să nu depășească 4
minute.
Această secțiune va avea o etapă de PRESELECȚIE
● Secțiunea Muzică va fi împărțită în trei categorii de vârstă: Categoria A – 6 - 9 ani;
Categoria B – 10 - 12 ani; Categoria C – 13 - 15 ani

C. SECȚIUNEA PICTURĂ
● Fiecare participant va trimite în format digital (sunt acceptate formatele jpeg, pdf, png cu
rezoluție bună/înaltă) și audio-video două lucrări realizate în tehnica preferată (culori
pe bază de apă precum acuarela, tempera, guașă; culori de ulei; colaj, tehnici mixte
sau chiar desen digital) care să pună în valoare următoarele două teme: Marea și

Copilărie; Înregistrarea nu trebuie să depășească 2 minute.
● Secțiunea Pictură va fi împărțită în trei categorii de vârstă: Categoria A – 5 - 8 ani;
Categoria B – 9 - 12 ani; Categoria C – 13 - 15 ani

D. SECȚIUNEA POEZIE
● Fiecare participant va trimite o înregistrare audio-video cu una sau două poezii (creații
din literatura universală sau compoziții proprii) care să pună în valoare una dintre
următoarele două teme: Marea și Copilărie; Înregistrarea nu trebuie să depășească 3
minute.

● Secțiunea Poezie va fi împărțită în patru categorii de vârstă: Categoria A – 5 - 8 ani;
Categoria B – 9 - 12 ani; Categoria C – 13 - 15 ani

Înscrierile se vor face până la data de 25 Mai inclusiv!
Participanții sunt rugați ca la începutul fiecărei înregistrări audio-video să se prezinte
(numele, prenumele, vârsta) și să facă o scurtă descriere a ceea ce cântă, pictează sau recită.
Pentru a vă face o idee despre prezentare, vă invităm să urmăriți câteva minute din înregistrarea
primei ediții a Festivalului On-line Creativ Eforie 2021 #CreștemFrumos:
https://www.facebook.com/1070885523031132/posts/2943362372450095/
În cazul candidaților care doresc să participe la mai multe secțiuni, aceștia vor trimite
câte o înregistrare audio-video în format landscape (orizontal) atât pentru pictură, muzică
cât și pentru poezie, respectând indicațiile și minutajul impus.
CONTACT
Pentru înscrieri și informații referitoare la Festivalulul On-line Creativ Eforie 2021
#CreștemFrumos vă invităm să ne contactați prin următoarele modalități:
Adresa de e-mail: festivalulcreativ2021@primariaeforie.ro
Facebook&Messenger: Primaria Orasului Eforie
Contact telefonic: Georgiana Costea - 0722950816

