Regulamentul concursului de desene pentru copii
Transformarea lumii noastre – Agenda 2030. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă,
organizat în cadrul proiectului #ShapingOurFuture,
parte a proiectului internațional SHAPING FAIR CITIES – CSO-LA/20177388-138
1. Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă, cu sediul în Iași, Str. Păcurari, nr. 85,
denumită în continuare ORGANIZATOR lansează concursul de desene pentru copii cu
tema Transformarea lumii noastre – Agenda 2030. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
Organizatorul și-a asumat misiunea ca prin acest concurs să se implice în educarea
copiilor,și indirect, a familiilor acestora, cu privire la Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă, impactul lor local și ce poate face fiecare dintre noi pentru implementarea
acestora.
Partener: Primăria Comunei Moșna, județul Iași
Partener educațional: Școala Gimnazială Moșna, județul Iași
2. Participanţi
Acest concurs se adresează copiilor cu vârsta între 6 și 13 ani din regiunea comunei
Moșna, județul Iași, ce ce au acceptat să participe la proiectul educativ propus de
organizatori. Concurenţii pot trimite direct, prin email, poștă sau prin partenerul educațional
Școala Gimnazială Moșna sau prin partenerul Primăria Comunei Moșna unul sau mai multe
desene
cu
una
dintre
următoarele
teme:
1.
egalitate
de
gen/șanse
2. orașe și comunități durabile - ( dezvoltarea comunității în siguranță)
3. acțiune climatică (acțiuni de protecție a mediului, de îmbunătățire a calității mediului,
combatere a poluării) 4. pace, justiție și instituții eficiente (societăți pașnice și incluzive).
Participanți trebuie să aleagă una (sau mai multe tema) și să realizeze un desen, format A4
sau A3, în orice tehnică, despre cum crede ei că ar fi comunitatea (satul) din perspectiva
temei alese.
3. Desfăşurarea concursului
Organizatorul va transmite către partener și către partenerul educațional informații referitoare
la concurs, teme și termene, postere și flyere ce vor fi distribuite de către aceștia
concurenților.
Se acceptă în concurs desene realizate pe hârtie format A4, A 3 – landscape sau portrait
cu orice instrument (creion, creioane colorate, carioci, acuarelă, tempera etc.)
a.
Desenele vor fi însoţite de numele şi prenumele concurentului – aceste informaţii se
scriu pe verso
b.
Nu se acceptă în concurs desenele care conţin caractere sau elemente pornografice,
elemente defăimătoare, antisociale, rasiste sau care trimit la discriminări de orice fel.
c.
Respectarea temelor propuse este condiţie eliminatorie.

d.

Cel mai important criteriu de evaluare este creativitatea însă juriul va ţine cont şi de
originalitate şi îndemânare în raport cu vârsta concurentului.

4. Calendar
Data
1-10 iunie 2020
13 iulie –
2 august 2020
3-26 august 2020

Activitate
Trimiterea informațiilor către partener și către partenerul educațional
Partenerul/partenerul educațional trimit prin orice mijloace (electronic, prin
poștă sau fizic, la sediul organizatorului – Iași, Str. Păcurari, nr. 85 Iași)
desenele participanților la concurs
Desenele vor fi scanate și postate pe pagina de Facebook a Organizatorului
https://www.facebook.com/aedd.ro/ și, eventual, preluate prin share de
partener/partener educațional

Jurizare
11 – 20 septembrie
Desenele vor fi puse la dispoziţia unui juriu ales de organizator.
Ponderea punctajului acordat câștigătorilor va fi : 75% - punctajul acordat de
juriu și 25% - punctajul acordat de public (punctaj rezultat în funcție de
numărul de like-uri de pe facebook, la albumul ce va conține toate desenele.
Nu la postarea lor individuală).
Anunţarea câştigătorilor și Festivitatea de premiere
21 septembrie –
Câştigătorii vor fi anunţaţi public, în cadrul festivității de premiere. Aceasta
10 octombrie
va avea loc, dacă situația epidemiologică a regiunii o va permite, în comuna
Moșna, în aceași zi cu festivitatea de premiere a concursului de scurt
metraje pentru tineri.
Premiile constau în materiale promoționale (tricouri, memory stickuri și
gadgeturi electronice tablete și telefoane mobile smart), împărțite conform
deciziei juriului (Premiul I, Premiul II, Premiul III, Premiul de popularitate)
cu posibilitatea de a le suplimenta, în limita bugetului din proiect.
Organizatorul își rezervă dreptul a a aduce modificări prezentului regulament, după
consultarea partenerului și a partenerului educațional.
#ShapingOurFuture
Nr referință: SHAPING FAIR CITIES – CSO-LA/20177388-138
Coordonator proiect: Regiunea Emilia-Romagna (Italia)
Autoritate contractantă: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera (BRCT IASI)
Aplicant proiect: Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă
Perioadă de implementare: Mai – Octombrie 2020

