Regulamentul concursului de desen tematic pentru copii, de
Ziua Europei
„DESENUL MEU PENTRU EUROPA”
1. ORGANIZATOR
Concursul de desen tematic pentru copii este organizat de Centrul de Informare
EUROPE DIRECT (CIED) – „Bucovina” Suceava, lansat pentru celebrarea zilei de 9 mai - Ziua
Europei.
Participanţii la concurs trebuie să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament,
potrivit celor menţionate mai jos.
2. TEMA CONCURSULUI
Concurs de desen tematic pentru copii, de Ziua Europei: „Desenul meu pentru Europa”.
Tematica acestui concurs este de punere în valoare a cunoştinţelor despre Uniunea Europeană.
Este stimulat simţul artistic al copiilor, prin realizarea de desene care să reprezinte viziunea
acestora asupra zilei de 9 mai, asupra Europei şi a simbolurilor Uniunii Europene, într-o
simbioză armonioasă cu natura şi activităţile zilnice pe care aceştia le desfăşoară. Pentru copiii
implicaţi în concurs, se doreşte creşterea nivelului de cunoaştere şi de reprezentare a Europei,
în viziunea cunoştinţelor căpătate. Generaţia tânără este receptorul direct implicat, deosebit de
important pentru modelul de cetăţean european. Lor li se va induce şi mândria de a locui într-o
Europă unită, prosperă, ca cetăţeni liberi, integraţi în marea familie europeană.
3. ARIA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Concursul se desfăşoară în judeţul Suceava, adresându-se în special unităţilor de
învăţământ.
Perioada de desfăşurare a concursului este 1 martie – 9 mai 2013.
Data limită de primire a desenelor este 7 mai 2013, la sediul Asociaţiei GEC Bucovina,
structura gazdă a CIED Bucovina Suceava.
4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul se adresează elevilor din clasele I - VIII.
Nu se percep taxe de participare.
5. MECANISMUL CONCURSULUI
Fiecare şcoală va selecta, dintre lucrările realizate de către elevii săi, câte 10 lucrări
reprezentative.
Fiecare lucrare va fi etichetată, cuprinzând următoarele informaţii: numele / prenumele
autorului, clasa, şcoala, localitatea.
Lucrările vor fi trimise prin poştă, prin curier sau înmânate personal la sediul Asociaţiei
Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina, din Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter,
cod poştal 720066.

Asociaţia GEC Bucovina are drept de proprietate asupra lucrărilor participante la
concursul de creaţie pentru elevi.
6. JURIZARE
Lucrările vor fi jurizate de o comisie constituită din reprezentanţi ai Asociaţiei Grupul
Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina şi Colegiului de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava.
Comisia va selecta lucrările primite, pentru expunerea acestora.
Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 9 mai 2013 (Ziua Europei).
De asemenea, lucrările selectate şi autorii acestora vor fi mediatizate prin postarea pe
site-ul Asociaţiei Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina (www.gecbucovina.ro) şi pe
site-ul CIED Bucovina Suceava (www.europedirectbucovinasuceava.ro), în cadrul căruia se
organizează concursul.
7. PREMII
Premiile vor consta în diplome şi materiale realizate de către CIED Bucovina. În plus,
lucrările şi autorii acestora vor fi amplu mediatizate prin reţeaua CIED din România şi întreaga
Uniune Europeană.
8. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Câştigătorii concursului de creaţie vor fi aleşi de către membrii juriului expoziţiei.
Vor fi desemnate cca. 30 de lucrări, care vor fi amplu mediatizate.
Pentru informaţii suplimentare: persoane de contact: Beatrice Ştefănescu, secretar executiv
(0230 523810, e-mail: gecbucovina@rdslink.ro) şi Angela Ioanovici, coordonatorul CIED
Bucovina (e-mail: europedirect_bucovinasuceava@yahoo.com).

