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REGULAMENT

Consiliul Judeţean Galaţi şi Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
organizează  în  perioada  03.06–17.06.2016  ediţia  a  X-a a Concursului
Naţional de Arte Vizuale „Nicolae Mantu” (pictură, grafică).

Concursul se adresează, în special, elevilor şcolilor de arte şi meserii
din ţară şi  omagiază personalitatea celui care a fost  NICOLAE MANTU –
„pictor reprezentativ” al urbei noastre.

Tema concursului în acest an este „AMINTIRI”.
Concurenţii  vor putea prezenta lucrări de pictură şi grafică, având

dimensiuni  cuprinse între 35 cm (latura mică)  şi  până la 80 cm (latura
mare) sau 50/70 cm.

Menţionăm  că  vor  fi  admise  în  concurs  lucrările  care  întrunesc
condiţiile de expunere: rame şi paspartuuri, tehnica la alegere.

Fiecare şcoală poate trimite în concurs lucrări a cel mult 3 (trei) elevi,
fiecare  elev  putând  participa  cu  maximum  4  (patru)  lucrări  la  fiecare
secţiune.

Se vor acorda premii la secţiunile  pictură,  grafică şi  juniori, după
cum urmează:

              Premiul Special – 600 lei

            • Secţiunea Pictură
                 Premiul I – 400 lei 
                 Premiul II – 300 lei 
                 Premiul III – 200 lei
                 Menţiune specială - 100 lei 

            • Secţiunea Grafică
                 Premiul I – 400 lei 
                 Premiul II – 300 lei 
                 Premiul III – 200 lei
                 Menţiune specială - 100 lei 
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            • Secţiunea Juniori
                 Premiul I – 300 lei 
                 Premiul II – 200 lei 
                 Premiul III – 150 lei
                 Menţiune specială - 100 lei 

Tuturor participanţilor li se vor acorda diplome de participare.
Juriul va fi alcătuit din personalităţi cunoscute din domeniul artei şi

culturii. Jurizarea lucrărilor se face în perioada 30.05.2016 – 01.06.2016.
Lucrările vor fi trimise până la data de 30.05.2016, prin colet poştal

sau  aduse  la  adresa  Centrului  Cultural  „Dunărea  de  Jos”  Galaţi:  Str.
Domnească nr. 61, cod poştal 800008, şi vor avea scris pe verso: numele şi
prenumele autorului, titlul lucrării, anul execuţiei, tehnica, dimensiunea şi
adresa completă (tel./fax). Participarea în concurs se face pe baza fişei de
înscriere avizată de conducerea instituţiei din care face parte concurentul.

Lucrările vor fi ambalate şi expediate în cutii cartonate pentru fiecare
autor  sau  şcoala  în  parte,  lăsând  posibilitatea  unei  manipulări  uşoare,
ambalajele fiind folosite şi la reexpediere. Fiecare lucrare va avea menţionat
printr-o  etichetă  aplicată pe spate adresa exactă,  autorul,  un număr de
telefon  al  persoanei  de  contact.  Organizatorii  nu-şi  asumă  răspunderea
privind eventualele deteriorări în urma transportului.

Lucrările necorespunzătoare cerinţelor nu vor intra în concurs.
                 

Vernisajul expoziţiei şi festivitatea de premiere vor avea loc pe data de
03.06.2016, orele 13.00 la sediul instituţiei, Salonul Artelor.

Lucrările  premiate  vor  rămâne  în  patrimoniul  Centrului  Cultural
„Dunărea de Jos” Galaţi şi nu se returnează în cazul refuzului premiului
oferit. Toţi concurenţii vor primii diplome de participare, iar şcolile vor primi
şi un catalog electronic al vernisajului expoziţiei realizat cu acest prilej.

Celelalte  lucrări  vor  fi  restituite  după închiderea  expoziţiei  într-un
termen de 30 de zile.

Premianţii  vor  fi  contactaţi  telefonic,  fax  sau  e-mail  până  pe
02.06.2016.

Relaţii la telefoanele: 0236-418400, 0236-415590.
E-mail: office@ccdj.ro  www.ccdj.ro .

Manager,

Florina ZAHARIA
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