
 

 

 

 

 

R E G U L A M E N T 

Festivalul Iei – PoveștIE 

ediți a 2- a  

2018  

Consiliul Judeţean Galaţi, prin Centrul Cultural „Dunărea de Jos” cu sprijinul 

Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Galați organizeaza ediția a 2-a  a Festivalului Iei- 

PoveștIE 

 Scopul Festivalului:  
Evidențierea unor elemente de patrimoniu material și imaterial, din zona noastră, aducerea valorilor 

autentice ale culturii noatre populare în fața marelui public și a membrilor comunității unde aceștia 

s-au dezvoltat, evidențierea unor oameni și locuri ce s-au remarcat în activitatea de cercetare etno-

folclorică  

Cunoașterea, aprecierea și promovarea valorilor culturii populare din zona noastră.  

Condiţii de participare: 
La festival pot participa elevi, studenți, adulți pasionați de folclor autentic, în special de 

costumul popular, din municipiul și județul Galați, care vor aduce elemente  reprezentative pentru 

zona din care provin.  

 Pentru categoria ,,CEA MAI FRUMOASĂ IE” participanţii vor trimite cu cel puțin 2 

săptămâni înainte fotografii cu ia cu care vor participa la concurs, prin care se vor evidenția 

elemente tradiționale autentice de detaliu, însoțite de fișa de înscriere. 

 Pentru categoria  ,, CEA MAI FRUMOASĂ POVEȘTIE” participanții vor trimite o 

fotografie cu o ie, însoțită de o poveste a ei ( de cine a fost cusută, de cine a fost purtată, cum a fost 

dăruită, cum a fost găsită etc) menționată pe fișa de înscriere. 

 Juriul, format din specialiști ai instituției noastre, va desemna câștigătorii pentru fiecare 

categorie.  

 Premiile vor fi acordate în ziua de 24 iunie, la Festivalul Iei, desfășurat la Complexul 

Muzeal  de Științe ale Naturii Galați, de la ora 10.00,  unde va avea loc și o paradă a iei  și vor 

consta în diplome și bani după cum urmează: 

   ,,Cea mai frumoasă ie”                premiul 1-  500 lei 

                                                                              premiul 2-  400 lei 

                                                                              premiul 3-  300 lei 

                         

   ,,Cea mai frumoasă PoveștIE”     premiul 1-  500 lei 

                                                                              premiul 2-  400lei 

                                                                              premiul 3-  300 lei 

                                                                        

 Avem toată încrederea în sprijinul dumneavoastră pentru ca această ediţie a Festivalului Iei 

să fie o reuşită deplină. Vă așteptăm cu drag ! 
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