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 JOCURI UITATE  
 

Concurs Desene 
Regulament 

 
Centrul de Informare EUROPE DIRECT din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui invită elevii din şcolile 
gimnaziale vasluiene să participe la concursul de desene „Jocuri Uitate”.  

I. Organizator 
Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui, cu sediul în str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 25, Vaslui. 
Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui este cofinanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa 
sa din România, în cadrul programului „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale 
Reţelei Europe Direct 2013-2017”. 
 
II. Tema 
Concursul are ca tematică jocurile practicate în aer liber de către copiii de acum 20-40 de ani, jocuri 
necunoscute de generaţia tânără, precum „şotron”, „ţară, ţară, vrem ostaşi”, „ţările”, „elasticul”, „ţigle”, „prinsa”, 
„de-a v-aţi ascunselea”, „baba oarba”, etc. 
 
III. Obiectiv 
Concursul face parte din evenimentul „Jocuri Uitate”, ce va fi organizat de Europe Direct Vaslui în perioada 16-22 
septembrie, în cadrul Săptămânii Mobilităţii Europene. Evenimentul se adresează copiilor cu vârste între 4 şi 14 
ani şi are ca scop promovarea petrecerii timpului în aer liber în detrimentul celui petrecut în faţa televizorului sau 
a calculatorului, fără a submina utilitatea şi importanţa noii tehnologii.  
Cele mai frumoase lucrări înscrise în acest concurs vor fi utilizate de Organizator în realizarea de materiale 
promoţionale ce vor fi distribuite în cadrul evenimentului « Jocuri Uitate ». 
 
II. Termeni şi condiţii 
 
Eligibilitate  
Vor fi luate în considerare doar lucrările individuale, care provin de la participanţii care îndeplinesc 
următoarele criterii : 
1. Sunt domiciliaţi în judeţul Vaslui. 
2. Sunt elevi în cadrul unei şcoli gimnaziale din judeţul Vaslui. 
3. Frecventează cursurile unei clase cuprinse în intervalul I - VIII.  
4. Completează formularul de înscriere.  
 
Numărul de lucrări admise  
Un elev se poate înscrie în concurs cu o singură lucrare.  
 
Modalitate de înscriere 
Lucrările, împreună cu formularul de înscriere, pot fi trimise prin poştă sau depuse personal la sediul 
centrului, la adresa: Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, cod 
730104,Vaslui,România. Precizăm că centrul este deschis de luni până vineri, între orele 10.00-16.00.  
 
Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este vineri - 15 august, ora 16.00. Pentru lucrările trimise prin 
poştă, se va lua în calcul data ştampilei de pe plic, ce nu va trebui să depăşească 15 august.   
 
Reguli lucrări 
1. Mărime : A4 
2. Sunt acceptate toate tehnicile compoziţionale : ulei, acuarelă, creion, peniţă, colaj, etc. 
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3. Concurenţii sunt încurajaţi să discute cu părinţii/bunicii, cu învăţătorii, alţi adulţi, pentru a afla cum se 
jucau acum 20-40 de ani copiii şi să transpună într-o lucrare plastică, un joc precum  „şotron”, „ţară, ţară, 
vrem ostaşi”, „ţările”, „elasticul”, „ţigle”, „prinsa”, „de-a v-aţi ascunselea”, „baba oarba”,etc. Sunt binevenite ideile 
noi şi originale.  
4. Lucrarea trebuie însoţită de formularul de înscriere.  
 
Evaluare 
Juriul, format din specialiști în domeniu, precum și reprezentanți ai Centrului Europe Direct Vaslui, va 
evalua lucrările conform următoarelor criterii: 
 

 Relevanţa lucrării faţă de tema concursului (3 pct)  

 Calitatea artistică (3 pct) 

 Originalitatea și creativitatea (3 pct)  

 Capacitatea de a transmite un mesaj clar şi relevant (1 pct)  

 
Premii 
Lucrarea care va îndeplini criteriile de mai sus și va cumula cel mai mare punctaj, va fi premiată cu o 
tabletă. Decizia juriului este finală şi, odată anunţate rezultatele, nu se admit contestaţii.  

Premiere 
Toți elevii înscriși la concursul de desene vor fi invitați să participe la evenimentul din septembrie “Jocuri 
Uitate”. Aceștia vor primi diplome de participare și materiale promoționale din partea Europe Direct Vaslui. 
Elevul câştigător va fi anunţat şi premiat tot în cadrul evenimentului “Jocuri Uitate”. 
 
Clauze generale 
• Lucrările înscrise în concurs devin proprietatea Centrului de Informare Europe Direct Vaslui, care 

dobândeşte astfel dreptul de a le utiliza în realizarea de broșuri, materiale promoționale, de a le 
publica pe pagina de internet si conturile de socializare proprii.   
 

• Lucrările înscrise se supun legii drepturilor de autor; orice reproducere a 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. 
 

• Lucrările nu trebuie să conţină afirmaţii, date, informaţii sau citate care pot dăuna sau ofensa 
persoane sau grupuri de persoane, dar nici termeni care să încurajeze persecutarea persoanelor pe 
considerente de rasă, opinie, naţionalitate, sex, profesie sau de altă natură. Desenele nu vor încuraja 
infracţionalitatea sau încălcarea legii. 
 

• Organizatorul îşi rezervă dreptul de a descalifica o lucrare dacă aceasta a depăşit termenul stabilit 
pentru trimitere sau dacă nu îndeplinește toate cerințele prezentului Regulament. 
 

• 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. 
 

• Prin completarea formularului de înscriere, câştigătorii îşi exprimă acordul ca numele şi desenele lor, 
precum şi valoarea premiilor câştigate în această campanie să fie făcute publice.  

 

 

Persoana de contact: Mihaela Cozma, ofiţer de informare, tel/fax: 0235/361652; e-mail: 
europedirect@consiliu.vaslui.ro.                


