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CONCURS DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERARĂ 

„COPILĂRIA – JOC ȘI ARTĂ” 

 

REGULAMENT 

 

Motto: „Copilăria este taina dezvăluirii viitorului.” (Grigore Vieru) 

 

Universul Copilăriei este tărâmul manifestării jocului și al creativității. Vârstă plină de magie, 

copilăria ne cheamă să ne amintim de arta jocului și să retrăim rolurile noastre alături de copii. Prin 

joc și artă, copiii acced imaginar la un alt nivel social sau existențial, ei își exprimă emoțiile, trăirile, 

gândurile și creionează simplitatea vieții lor. Jocul are rolul de a evidenția calitățile individuale sau 

colective ale copiilor, de a-i face să-și împărtășească idei, sentimente sau să evadeze într-un spațiu 

fictiv, modelându-le caracterul. Pentru o copilărie fericită, prietenia este condiția esențială a 

„jocului”, iar „joaca” devine chiar palpitantă alături de un prieten necuvântător.  

   Pornind de la acest context, Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui organizează 

concursul de creație plastică și literară: „Copilăria – joc și artă”, pentru a celebra Ziua Internațională 

a copilului, concurs care vizează activități de natură artistică, creativă și atitudinală.  

Scop: celebrarea copilăriei prin intermediul artei și al jocului. 

Obiective:  

• realizarea de către elevi a unor creații plastice (desen, colaj, pictură pe format A4 sau A3, în 

tehnică liberă: creion, acuarelă, tempera și acrilic) în care să exprime frumusețea copilăriei în 

pandemie;    

• folosirea imaginației copiilor în crearea de eseuri cu tema „Prietenul meu necuvântător”   

• surprinderea în fotografie a „Prietenului necuvântător” (o fotografie cu animăluțul de companie)     

Condiții de participare: 

• Participanții sunt copii cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani 

• Participarea la concurs presupune: fotografierea creațiilor originale care se vor trimite pe adresa 

de e-mail: iordachi.anca@muzeu-vaslui.ro sau depunerea lucrărilor la secretariatul Muzeului 

Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui. 
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Perioada de înscriere: 13 mai – 31 mai 2021 

 

Criterii de evaluare:  

Secțiunea I – Creație plastică: respectarea temei, originalitatea și aspectul estetic. 

Secțiunea a II-a – Creație literară: respectarea temei și a dimensiunii textului (1-2 pagini), se 

punctează originalitatea și imaginația. Textul poate fi trimis tehnoredactat sau scris de mână la 

secretariatul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui sau pe adresa de e-mail 

iordachi.anca@muzeu-vaslui.ro. 

Secțiunea a III-a – Fotografie: Fotografiile (color sau alb negru) participante la concurs trebuie 

să îndeplinească următoarele criterii: format digital – tip JPG. După terminarea concursului, 

fotografiile vor rămâne în posesia organizatorului. Fotografiile participante la concurs vor fi însoțite 

de Fișa de înscriere și Acordul părintelui /reprezentantului legal. 

 

Prin participarea la concurs, câștigătorii sunt de acord ca numele să le fie făcute publice și folosite 

în scopuri publicitare de către organizator în presă și materiale audio-video. 

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția 

datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și libera circulație a datelor. 

Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal și să solicite 

ștergerea acestora prin cerere scrisă, datată și semnată, depusă la sediul instituției sau trimisă prin e-

mail: muzeu_vaslui@yahoo.ro. 

 

Rezultate: 

Pentru a sărbători împreună Ziua Internațională a copilului, participanții sunt invitați 

TOȚI la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui pe data de 1 iunie 2021 pentru anunțarea 

și premierea câștigătorilor. 

Premiile sunt acordate de instituția organizatoare. 

 

Prof.dr. RAMONA MARIA MOCANU 

Directorul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui 
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FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 

Numele și prenumele participantului  

 

Vârsta  

 

Secțiunea  

 

Instituția de învățământ, clasa  

 

Numele și prenumele profesorului 

coordonator, unitatea de învățământ (unde 

este cazul) 

 

Date de contact: 

Telefon: 

e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORDUL PĂRINTELUI /REPREZENTANTULUI LEGAL 

 

 

 Subsemnatul /a....................................................................................................... în calitate 

de părinte/reprezentant legal al minorului........................................................................ sunt de acord 

ca acesta să participe la concursul de creație plastică și literară: „Copilăria – joc și artă”, organizat 

de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui. 

Declar pe propria răspundere că am fost informat/ă cu privire la Regulamentul concursului. 

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale minorului (numele, prenumele și 

imaginea) în scopul promovării desfășurării concursului mai sus menționat, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului Euro 
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