REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE TINERE TALENTE
„ALLEGRIA”
EDIȚIA a V-a, 2018
Secțiunea 1. Organizatori și parteneri
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Centrul European
Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”

Alți parteneri: Ed. Litera
Secțiunea 2. Participanți
Concursul se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani, cu aptitudini în
diferite domenii precum muzică, pictură, dans, actorie, ș.a.
Concursul cuprinde două categorii de vârstă: 7 – 12 ani și 13 – 18 ani.
Secțiunea 3. Înscrierea
Înscrierea în concurs este gratuită și se poate realiza prin unul dintre cele trei mijloace puse la
dispoziție:
- Online - prin completarea formularului disponibil pe site-ul fundației
www.fundatiadanvoiculescu.ro
- Telefonic – la numerele de telefon: 031 425 58 83 sau la 0758.30.30.32
- Pe email la adresa inscrieri@fundatiadanvoiculescu.ro.
Informațiile necesare pentru înscriere sunt: numele și prenumele participantului, vârsta, orașul de
domiciliu, instituția de învățământ, talentul, premiile și diplomele obținute (dacă este cazul),
datele de contact ale unui părinte/tutore/reprezentant legal: telefon, email.
Secțiunea 4. Desfășurarea concursului
Concursul se va desfășura în perioada februarie – iulie 2018 si va avea loc lunar.
Fiecare rundă își va desemna câștigătorul/câștigătorii, care va/vor merge mai departe în marea
finală din luna iulie 2018.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica calendarul desfășurării rundelor.
Datele și orele desfășurării rundelor vor fi anunțate în prealabil pe site-ul organizatorului sau
individual, pe email.

Participarea la concurs se va face în ordinea înscrierii.
Prestațiile concurenților vor fi evaluate de către un juriu de specialitate, anunțat la începutul
fiecărei runde, conform următoarelor criterii: talentul, originalitatea demonstrației, prezența
scenică.
Notarea se va face de la 1 la 5.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica componența juriului.
Secțiunea 5. Precizări privind desfășurarea unei runde:
a. Concurenții pot participa cu un singur moment, în cadrul unei singure runde;
b. Prestația fiecărui concurent trebuie să aibă o durată maximă de 5 min;
c. Concurenții care au ca talent desenul/ pictura se vor prezenta în ziua rundei cu materialele
de lucru proprii și vor efectua lucrarea pe parcursul desfășurării acesteia, urmând a fi
prezentată juriului și publicului la finalul rundei.
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Precizări privind desfășurarea finalei:
Fiecare concurent va trebui să pregătească 2 momente diferite ca stil;
Momentele prezentate în finală trebuie să difere de cele susținute în cadrul rundelor;
Durata prestației trebuie să fie de maxim 10 min;
Concurenții care au ca talent desenul/ pictura se vor prezenta în finală cu materialele de
lucru proprii și vor efectua lucrarea pe parcursul desfășurării acesteia, urmând a fi
prezentată juriului după finalizarea tuturor momentelor.

Secțiunea 6. Etapele concursului sunt:
 februarie – iunie 2018 – rundele de concurs;
 iulie 2018 - finala concursului.
Secțiunea 7. Premii
Marele premiu – 1 câștigător/ rundă
Câștigătorul marelui premiu se va califica în finala concursului.
Premiile I, II, III și premii speciale pentru fiecare categorie de vârstă – numărul de premii
oferite va fi stabilit de membrii juriului, în funcție de prestația concurenților. Juriul de
specialitate va hotărî dacă pe lângă câștigătorii marelui premiu vor trimite în finală și alți
concurenți.

Toți concurenții vor fi răsplătiți cu diplome și premii.
Premiile vor fi făcute publice pe site-ul organizatorului.
Secțiunea 8. Responsabilitate
Prin participarea la concurs, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se
conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament
Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților.
Organizatorul se obligă să nu dea publicității și nici să utilizeze în alte scopuri datele copiilor
înscriși în concurs.
Prin participarea la concurs, părintele/tutorele/reprezentantul legal care îl însoțește pe concurent
își dă acordul ca prestația minorului din cadrul concursului să poată face obiectul unor materiale
audio/video/foto conținând imaginea, respectiv portretul minorului.
Secțiunea 9. Protecția datelor personale
În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele
câștigătorului și câștigurile acordate în cadrul acestui concurs. Numele câștigătorilor și
rezultatele obținute vor fi date publicității (inclusiv prin publicarea lui pe site-ul
www.fundatiadanvoiculescu.ro) precum și toate mediile în care organizatorul înțelege să îl
anunțe.
Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind
protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să
păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorului la prezentul concurs
și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
Secțiunea 10. Regulamentul oficial
Regulamentul Oficial este disponibil pentru toți cei interesați, pe site-ul
www.fundatiadanvoiculescu.ro . Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să
respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului
Regulament Oficial.
Organizator,
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României
prin Trisi Nicoleta CRISTEA,
Director general

