REGULAMENT CONCURS
GRĂDINA CU ARTIȘTI 35- VIATĂ ÎN PLASTIC
1 August- 16 octombrie 2022

Prezentul regulament (denumit in cele ce urmează “Regulamentul”) are scopul de a informa
participanții cu privire la concursul de creație lucrări și instalații de artă, mecanismul, condițiile
de eligibilitate, modalitatea de acordare a premiilor si valoarea acestora
1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL PRIVIND
DESFASURAREA CONCURSULUI
1.1.Concursul cu premii GRĂDINA CU ARTIȘTI, ediția 35 (denumit in continuare
“Concursul”) este organizat si desfasurat de catre :
Asociatia Creative Arts&Events, cu sediul in strada D-na Ghica, Nr 3, Bloc 2, Sc 1, etaj 3, ap
14, cam 3, sector 2, Bucuresti, avand CIF 38259852, Nr de inregistrare in Reigstrul Asociatiilor
si Fundatiilor 120/08.09.2017, Cont IBAN RO83BTRLRONCRT0409304601, deschis la
Banca Transilvaniei, Sucursala Bucurestii Noi, reprezentata prin Alexandra Dinu, functia
Presedinte. Proiectul GRĂDINA CU ARTIȘTI, ediția 35 este finanțat de Primăria Sectorului 2
prin Legea 350/2005.
Proiectul
2. TEMATICA
Realizarea unor lucrări sau instalații outdoor, folosind materiale reciclate din plastic (PET-uri,
recipiente din plastic, dopuri, etc). Scopul acestui concurs este acela de a promova reutilizarea
creativă a materialelor din plastic, într-un mod atractiv și totodată util pentru comunitatea locală,
prin crearea unor lucrări de artă și instalații outdoor care vor fi expuse în cadrul unei expoziții
temporare, in locuri publice (parcuri din Sectorul 2 București), cu scopul de a educa populația
privind colectarea selectivă și reciclarea, precum și de a promova arta, la modul general.
Concursul face parte dintr-o serie de activități creative organizate cu ocazia celei de-a 35-a ediții
a mini-festivalului de cultură urbană, Grădina cu artiști.
Evenimentul promovează de 11 ani creația artistică, arta, artizanatul, tinerii artiști și petrecerea
timpului liber în mediul urban, in aer liber, în mijlocul naturii.
3.REGULI DE PARTICIPARE
Competiția este deschisa tuturor artiștilor profesioniști sau amatori.

Reguli:
•

Lucrările/instalațiile trebuie sa fie realizate în proporție de minim 70% din materiale
reciclabile din plastic si 30% din alte materiale.

•

Lucrările/instalațiile trebuie să se preteze a fi expuse afară, într-un parc. Atenție! Trebuie
avut în vedere faptul că este INTERZIS ca lucrările să afecteze în vreun fel copacii, iarba
sau celelalte plante ori elemente decorative din locații.

•

Se poate participa individual sau în echipe de lucru de maxim 6 persoane

•

Un participant/ o echipă se poate înscrie în concurs cu mai multe lucrări, dar poate câștiga
doar un singur premiu în concurs. Decizia lucrării câștigătoare va fi luată de către juriu.

•

Participanții trebuie să dețină drepturile de creație asupra lucrării/instalației

Recomandare: obiectele folosite la instalații sau lucrări trebuie sa fie curate.
4. ÎNSCRIERE
Înscrierea se face prin trimiterea schiței lucrării și a zece fotografii cu exemplificarea
materialelor ce vor fi folosite sau chiar cu lucrarea în sine și o scurtă descriere a conceptului
acesteia (aceasta trebuie să cuprindă detalii despre concept, detalii tehnice precum dimensiuni,
tehnici utilizate în realizarea sa, materiale utilizate, modalități de montare etc).
Înscrierea se face prin trimiterea fotografiilor și a descrierii conceptului, însoțite de formularul de
înregistrare completat cu datele autorului/a echipei la adresa office@creativearts.ro SAU
completând informațiile direct pe www.gradinacuartisti.ro.
5. JURIZARE
Juriul este alcătuit din 1 reprezentant al Universității de Arte București, 1 reprezentant al
Ordinului Arhitecților din România și 2 reprezentanți al Organizatorului.
•

Etapa 1. Juriul va analiza lucrările prin intermediul schițelor și a fotografiilor trimise la
înscriere, selectând cele mai bune 6 lucrări pe fiecare categorie (lucrări de artă și instalații
de artă).

•

Etapa 2. Juriul, se va deplasa la locul in care lucrarea a fost realizată (în cazul în care este
vorba despre o instalație greu de transportat) sau concurenții vor fi chemați pentru
evaluare la sediul organizatorului - Str. Mătăsari 21A, Sector 2, București (în cazul
lucrărilor de mici dimensiuni ce pot fi ușor transportate) si va acorda un punctaj fiecăreia
din cele 6 lucrări. Cele 3 lucrări finaliste vor fi solicitate în formă fizică la sediul
organizatorului, în vederea departajării.

•

Etapa 3. În funcție de punctajul primit, juriul va alege lucrările câștigătoare.

•

Criterii jurizare:

o

Creativitate – ideea/conceptul care sta la baza lucrării.

o

Rezistența la mediul outdoor – lucrarea trebuie să se preteze pentru a fi expusă
minim 1 săptămână afară, într-un spațiu public (parc)

o

Adaptabilitate – se vor aprecia lucrările ce se pot încadra în mod armonios cu
mediul natural al parcului

o

Originalitate - Vor fi apreciate lucrările originale

o

Calitatea execuției – realizarea tehnică a lucrării.

o

Amploare – vor fi apreciate lucrările de amploare și instalațiile

o

Utilitate – lucrarea poate avea o utilitate pentru spațiul public

Lucrările câștigătoare vor fi expuse timp de 10 zile în Parcul Grădina Icoanei și Parcul Ioanid din
Sectorul 2 București..
6. CALENDARUL CONCURSULUI
Anunț concurs: 1 august
Înscrieri: 1 august – 15 septembrie 2022;
Jurizare: 15-30 septembrie 2022;
Anunțarea câștigătorilor: 3 octombrie 2022, pe site-ul www.gradinacuartisti.ro si pe pagina
de Facebook https://www.facebook.com/GradinaCuArtisti, cât și la evenimentul de
deschidere al festivalului din 7 octombrie.
Premiere și expunerea lucrărilor în parcurile Grădina Icoanei și Ioanid: 7-16 octombrie
2022
PREMII
Se ofera 4 premii cu valoarea totala de 3000 euro, contravaloarea in lei. Premiul nu poate fi
inlocuit cu alte premii sau servicii.
Sectiuni premii:
- Lucrări de artă: premiul I –700 euro și premiul II-300 euro , contravaloarea in lei, pentru
lucrări mici, între 1-5 m.
- Instalații: premiul I- 1500 euro și premiul II – 500 euro, contravaloarea in lei, pentru lucrări
complexe/instalații cu dimensiuni de peste 5 m.
8.TAXE SI IMPOZITE
Premiul va fi impozitat conform legislatiei in vigoare in momentul decernarii.Toate taxele si
impozitle vor fi suportate de catre castigator.

9. ÎNCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI.
Concursul poate înceta înainte de data de 15 septembrie 2022 în cazul producerii unui eveniment
ce constituie forța majoră ori in cazul intervenirii oricărei situații ce poate periclita desfășurarea
Concursului, inclusiv in cazul apariției oricărei imposibilității a Organizatorului (independent de
voința lui) de a asigura continuarea in cele mai bune condiții a Concursului.
Concursul mai poate înceta înainte de data de 15 septembrie 2022 ori poate fi suspendat oricând
in baza deciziei Organizatorilor cu condiția ca acesta sa anunțe in prealabil o astfel de situație.
Înscrierea in concurs include faptul că regulamentul a fost înțeles și acceptat, nefiind admise
contestații cu privire la desemnarea câștigătorului din partea participanților.
Autorul lucrării cedează toate drepturile de autor organizatorului fără pretenții financiare
prezente sau viitoare. Organizatorul va avea drepturi depline asupra lucrării câștigătoare, atât de
proprietate, cat si de difuzare website, materiale promoționale, tv, radio etc
Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,
urmând ca astfel de modificări sa intre in vigoare in termen de 24 (douazecisipatru) ore, de la
anuntul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul oficial al concursului
www.gradinacuartisti.ro
10.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1. Prin participarea la Concurs, participanții își exprimă pe deplin acordul lor liber, expres si
informat ca datele lor cu caracter personal obținute de Organizator conform campaniei, denumite
în continuare „Informația”, să fie prelucrate de către acesta, în următoarele scopuri: organizarea
si desfășurarea Campaniei, publicarea fotografiilor realizate in timpul campaniei pe conturile
social media ale organizatorului si îndeplinirea obligațiilor fiscale de plata a impozitelor.
Datele Participanților nu vor fi transmise către terți, cu excepția autorităților fiscale si a
utilizatorilor site-urilor indicate in prezentul regulament.
10.2. Informația va fi prelucrată de către Organizator si Parteneri, in calitate de imputerniciti ai
Organizatorului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si ale Regulamentului nr.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter
personal (începând cu 25 mai 2018).
10.3. Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulație a acestor date si de ale Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor
fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal (incepand cu 25 mai 2018), în
urma cererii scrise a participantului, datată şi semnată, expediată la adresa Sos Berceni nr 106R,
sector 4, Bucuresti cod postal 041919 în atenția Lidia Golescu, email gdpr@canpack.com.
Astfel, participantii se bucura inclusiv de urmatoarele drepturi:
•

dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la
cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu
prelucrate de către acesta;

•

dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de
la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu
este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă
legii
c. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni
efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu
presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat
•

dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din
motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să
facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale
contrare;

•

dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizata poate solicita transmiterea datelor cu
caracter personal care o privesc intr-un format structurat, utilizat in mod frecvent si care
poate fi citit in mod automat, catre un alt operator sau catre sine;

•

dreptul de a adresa o plangere catre autoritatea de supraveghere, respectiv
ANSPDCP;

•

dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul de participare la prezenta
campanie, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarilor efectuate inainte de
aceasta retragere;

Participantii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri).
Datele Participantilor vor fi prelucrate pe durata campaniei precum si pe durata stabilita de
legislatia fiscala.
10.4. In situatia in care considerati că datele dvs. personale sunt prelucrate în mod ilegal, aveti
dreptul de a depune o plângere la:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Web site : http://www.dataprotection.ro/
Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Romania
Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212
ASOCIATIA CREATIVE ARTS & EVENTS
Președinte
Alexandra Dinu

