
 
 

REGULAMENT Concurs de creație artistică pentru elevi 

“Apa pe care ne-o dorim” 

 

1. Obiectiv 

Concursul are ca obiectiv conștientizarea tinerilor asupra importanței apei și a 
numeroaselor feluri în care apa e prezentă în viața noastră de zi cu zi, dar și a protejării 
acesteia, cu ocazia ”Zilei Mondiale a Apei” 22 martie 2022. 

Concursul constă în prezentarea creațiilor (fotografie, desen/pictură) pe tema “Apa pe 
care ne-o dorim”, realizate de concurenți, spre selecție și evaluare de către un juriu numit de 
organizatori.  

Prin popularizarea lucrărilor din acest concurs și a temei lor de inspirație, publicul larg va 
percepe apa și rolul ei în viața noastră prin ochii copiilor și tinerilor, cei cărora le va reveni 
responsabilitatea viitoare a protejării mediului. 

 

2. Tema 

Compania de Apă S.A. Buzău urmăreste educarea publicului, în special a tinerilor, în 
spiritul unei abordări responsabile și preocupării față de mediu, a aspectelor legate de apă. În 
acest sens, încurajăm curiozitatea și deschiderea față de natură și tehnică, observarea mediului 
înconjurător, creativitatea și spiritul inovativ și responsabilitatea pentru această resursă 
prețioasă. 

Urmărim, prin acest concurs, să încurajăm tinerii să exploreze creativ toate aspectele 
apei ce au legătură cu viața: ciclul urban al apei, circuitul în natură, apa ca mediu de viață 
pentru plante și animale, dar și ca suport necesar activităților omului, apa ca sursă de energie și 
cale de transport, simbolistica apei, ritualuri și obiceiuri etc. 

 

3. Participanți 

Concursul se adresează tuturor elevilor din instituțiile de învățământ aflate în județul 
Buzău, fiind limitat la două categorii de vârstă: 

- 6 – 12 ani; 
- 13 – 18 ani. 

 

 



 
 

4. Desfășurare concurs 
4.1 Creații artistice admise în competiție  

În competiție sunt admise următoarele tipuri de creații artistice:  

1. Fotografii 

2. Desene/picturi 

Lucrările vor fi trimise prin e-mail, pe adresa concursfoto.cabuzau@gmail.com, până la 
data de 25 mai, ora 24 (ora trimiterii e-mailului), în format electronic.  

Fotografiile înscrise trebuie să fie fișier de tip .jpg, .tiff, cerințe minime rezoluție 300 dpi, 
1200 x 1800 pixeli. Fotografiile pot fi procesate minimal (încadrare, lumină, culoare), nu se 
acceptă însă colajele.  

Desenele/ picturile vor fi fotografiate în întregime (sau scanate) si vor fi transmise pe 
mail sau folosind wetransfer.com 

Se recomandă folosirea wetransfer.com, în cazul în care dimensiunea fișierelor trimise 
depășește 8 M.  

La expedierea lucrărilor, acestea vor fi însoțite OBLIGATORIU de un text care va conține: 
titlul lucrării, numele și prenumele autorului, vârsta (împlinită la data trimiterii), unitatea de 
învățământ, precum și date de contact (număr de telefon, adresă de email). 

Fiecare participant poate înscrie în concurs o singură lucrare. 

 

4.2 Calendar 

22 martie – Lansare concurs; 

23 martie – 23 mai – Înscrierea lucrarilor; 

24 mai – 27 mai – Jurizare; 

30 mai – Desemnare câștigători; 

1 iunie – Premierea câștigătorilor. 

 

4.3 Finalizare concurs  

Concursul se va finaliza în data de 01.06.2021 prin acordarea premiilor către 
câștigători în baza unui proces verbal de predare primire, semnat de aceștia. 

Festivitatea de premiere se va organiza la sediul Companiei de Apă S.A. Buzău, 
Strada Spiru Haret, nr. 6 Buzău. 



 
 

5. Jurizare și anunțarea câștigătorilor  

Toate creațiile artistice înscrise în concurs vor fi jurizate conform următoarelor 
criterii: încadrare în temă, compoziţie, cromatică, poveste etc., iar încadrarea în temă 
este o condiție obligatorie. Câştigătorii vor fi aleși de către un juriu format din 
reprezentanți ai Companiei de Apă Buzău. 

Câştigătorii concursului vor fi anunţați: 

 - prin comunicat de presă și publicare pe site www.cabuzau.ro; 

 - pe pagina de Facebook Compania de Apă Buzău;  

 - prin mesaj e-mail, pe adresa furnizată de concurenți în procesul de înscriere. 

 

6. Premii 

Premiile pentru acest concurs vor fi acordate separat pentru cele 2 categorii de 
vârstă, după cum urmează: 

 Categoria 6 – 12 ani: 
- Premiul 1 – Tableta Lenovo Tab M10 
- Premiul 2 – Cameră video sport 4k  
- Premiul 3 – Rama foto digitală 8 inch 
- 2 Mențiuni – Bidon personalizat CAB 

 

 Categoria 13 – 18 ani: 
- Premiul 1 – Tableta Lenovo Tab M10 
- Premiul 2 – Cameră video sport 4k  
- Premiul 3 – Rama foto digitală 8 inch 
- 2 Mențiuni – Bidon personalizat CAB 

 

7. Mențiuni 

7.1 Potrivit legislației incidente în domeniu, drepturile de autor asupra materialelor 
prezentate se nasc în sarcina creatorului lor, participanții fiind direct răspunzători de 
autenticitatea lucrărilor puse în concurs. Prin simpla participare la concurs, autorul 
materialelor își dă consimțământul ca acestea să fie utilizate de către organizator, în 
mod liber (promovare, exploatare și distribuire), cu menționarea numelui autorului, cu 
titlu gratuit, fără a putea fi solicitate ulterior, de la organizator, eventuale pretenții 
materiale sau de altă natură. 

http://www.cabuzau.ro/


 
7.2. Prin înscrierea la concurs, participanții sau tutorii legali ai acestora își dau 

implicit acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, colectate de către 
organizator în vederea organizării, desfășurării și promovării concursului. Dacă lucrările 
transmise surprind alte persoane recognoscibile, participanții sunt obligați să transmită 
atașat și acordul acestora, cu privire la utilizarea materialelor foto care îi privesc.  

7.3. Materialele supuse jurizării nu trebuie să aducă atingere bunelor moravuri, să 
incite la încălcarea ordinii publice, la discriminare de orice fel, ură sau violență împotriva 
umanității.  

7.4 Prin înscrierea la concurs, participanții se obligă să respecte prevederile acestui 
regulament.  

7.5 Organizatorii ȋși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, 
din motive întemeiate, urmând ca astfel de modificări să intre ȋn vigoare numai după 
anunțarea ȋn mod public, prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care 
regulamentul a fost făcut public anterior.  

7.6 Nu se admit contestații. 

 

 

8. CONTACT  

 Pentru detalii sau întrebări, ne puteți contacta pe adresa de e-mail 

concursfoto.cabuzau@gmail.com   

 

 

  

 


