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REGULAMENT - CONCURS NAȚIONAL
“WHO IS?”

Cine, Unde, Când? este un proiect desfășurat de către Casa de Cultură „Traian
Demetrescu”, sub egida Primăriei Municipiului Craiova și a Consiliului Local Municipal
Craiova, prin care își propune încurajarea creativității artiștilor, determinarea nevoilor culturale
ale publicului craiovean și promovarea imaginii Casei de Cultură.
Proiectul se va desfășura în trei etape:
Cine – concurs național on-line pentru realizarea unui concep de material publicitar, în
stilul Pop Art, având drept scop promovarea imaginii Casei de Cultură „Traian Demetrescu”;
Unde – chestionar on-line și stradal, cu scopul de a identifica care sunt preferințele
culturale ale publicului craiovean și percepția acestuia asupra evoluției activității Casei de
Cultură;
Când – realizarea unor materiale informative pentru promovarea proiectelor culturale
organizate de către Casa de Cultură „Traian Demetrescu” până în prezent.
Concursul național de creație artistică WHO IS? se adresează tuturor persoanelor
dornice să participe la îmbunătățirea imaginii Casei de Cultură, prin realizarea unui concept
artistic în stilul curentului Pop Art, cu impact asupra percepției publicului larg.
Materialele grafice vor fi realizate în format electronic, având aspectul unui banner,
respectiv al unui roll up, cu extensiile .TIFF sau .PSD, cu parametrii de rezoluție 150 dpi la 16
biți. Dimensiunile bannerului vor fi de 400/200 cm, iar cele ale roll up-ului de 200/85 cm.
Materialele finale vor avea dimensiunea de aproximativ 200 MB. Proiectele celor două formate
pot avea conținut identic, cu respectarea parametrilor specificați.
Cuvintele cheie pe care cele două proiecte trebuie să le conțină sunt: Casa de Cultură
„Traian Demetrescu” Craiova, creativitate, educație, turism cultural. Opțional, materialele vor
conține și următoarele cuvinte cheie: proiecte în aer liber, cultură, viață culturală, dans, muzică,
pictură, teatru, atelier.
Logo-ul oficial al Casei de Cultură “Traian Demetrescu” va fi utilizat în cuprinsul
materialelor și se găsește ca Anexa 1. la prezentul Regulament.
Pentru asigurarea imparțialității concursului, se va reuni un juriu format din trei
specialiști:
•
Secretar literar
•
Specialist PR
•
Referent aşezământ cultural.

Data limită de transmitere a celor două proiecte este 18.10.2017, prin platforma
www.wetransfer.com. Concurentul va trimite materialul încărcat către propria adresă de e-mail,
urmând ca linkul la care acesta poate fi accesat să fie transmis tot prin e-mail la adresa
tradem@tradem.ro cu subiectul Pentru concursul WHO IS?, împreună cu CV-ul concurentului,
în format Europass,
Lista tuturor participanţilor va fi afişată pe site-ul www.tradem.ro în data de
19 octombrie 2017.
Criterii de evaluare:
•
originalitate
•
utilizarea elementelor aparținând curentului Pop Art
•
evidențierea logo-ului Casei de Cultură în contextul conceptului artistic
•
creativitate în folosirea cuvintelor cheie
•
rezoluția optimă a elementelor grafice
Toate cele cinci criterii de evaluare sunt egale ca importanţă.
Pentru satisfacerea fiecărui criteriu, membrii juriului vor atribui între 0 şi 10 puncte (cifră
întreagă; 10 puncte = punctaj maxim). Media aritmetică a punctelor acordate de către fiecare
membru al juriului în parte reprezintă nota acordată de către membrul juriului. Suma aritmetică a
notelor acordate de către toți membrii juriului reprezintă punctajul final obținut de către
concurent.
Concurenții situați pe primele trei locuri vor beneficia de următoarele premii:
Premiul I, suma de 400 lei;
Premiul II, suma de 300 lei
Premiul III, suma de 200 lei.
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova declară că informațiile cu caracter
personal, altele decât numele concurenților, nu vor fi transmise unor terți și nu vor fi folosite
în alte scopuri decât cele legate de organizarea și promovarea prezentului Concurs.
!!!Premianții vor completa o declarație prin care autorizeză folosirea materialelor
de către Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, renunțând la orice pretenții de
natură financiară rezultate din folosirea viitoare a acestora de către Casa de Cultură.

Anexa 1

