
 

 

Concurs școlar de desen 

 
Copiii uniți – romi și neromi 

 

 
Bate palma! Cinci asemănări între noi toți 

 
Termenul-limită pentru concurs este 16 februarie 2016 

 
Vă invităm să participați la un concurs de desen organizat de Comisia Europeană pentru 

copiii de 7-10 ani. Obiectivul concursului este de a-i ajuta pe copii, pe profesori și pe 

părinți să se gândească la lucrurile pe care le avem în comun și care ne permit să trăim 

împreună într-o societate mixtă favorabilă incluziunii. 

 

Puteți câștiga până la 1 000 EUR sub formă de vouchere pentru cărți și rechizite de 

artă pentru școala pe care o reprezentați! 

 

Pentru a vă înscrie, realizați în grup un desen pe tema de mai sus. Desenați-vă ideile care 

exprimă cinci asemănări între noi toți, indiferent că suntem romi sau nu. 

 

 premiul întâi:   1000 EUR; 

 premiul al doilea:  500 EUR; 

 premiul al treilea:  250 EUR. 

 

Succes și distracție plăcută! 

 



 

 

 

Reguli  

 
 
Articolul 1 – Prezentare 

 

1.1. Direcția Generală Justiție și Consumatori a Comisiei Europene organizează un 

concurs de desen pe următoarea temă: 

Toți copiii uniți – romi și neromi 

Bate palma! Cinci asemănări între noi toți 

 

Obiectivul este de a-i face pe copii, pe profesori și pe părinți să se gândească ce ne 

unește și ne ajută să trăim împreună într-o societate mixtă favorabilă incluziunii. 

 

Articolul 2 – Participanții 

 

2.1. Concursul este deschis copiilor cu vârsta între 7 și 10 ani din toate școlile primare 

din UE. Desenele ar trebui să fie rezultatul muncii colective a unor grupuri restrânse 

(între 3 și 5 copii), cu sprijin din partea profesorilor lor. Școlile participante sunt 

încurajate să creeze grupuri care să includă atât copii romi, cât și neromi. La 

evaluarea desenelor se va lua în calcul și diversitatea grupului. 

 

Articolul 3 – Condiții privind desenele 

 

3.1. Desenele trebuie să ilustreze tema concursului precizată în articolul 1. 

 

3.2. Desenul poate fi realizat cu creionul, cu pixul sau cu acuarelele, color sau alb-

negru. 

 

3.3. Desenele trebuie să fie în format A4 sau A3. 

 

3.4.  Fiecare desen trimis trebuie să fie însoțit de chestionarul concursului completat de 

către profesor cu următoarele informații: 

 

- titlul desenului; 

- un rezumat a ceea ce reprezintă desenul (10 cuvinte); 

- numele, vârsta (vârstele) și sexul micilor participanți;  

- numele și adresa școlii și numele profesorului responsabil; 

- informații privind numărul de copii romi și neromi din grupul participant la 

concurs.  

 

Desenele care nu sunt însoțite de chestionarul completat nu vor trece mai 

departe la etapele de jurizare. 

 

În plus, participanții trebuie să dea informații suplimentare privind modul în care a 

fost derulat concursul în școli – aceste informații vor fi luate în considerare numai în 

a treia etapă de selectare a celor trei mari câștigători: 

 

- descrierea activităților la care au participat copiii pentru a-și realiza desenul; 

- citate din declarațiile copiilor în legătură cu participarea; 

- fotografii și înregistrări video legate de participarea școlii la concurs. 



 

 

 

 

 

3.5. Desenele care ilustrează prejudecăți sau al căror conținut este discriminator în 

vreun fel vor fi excluse din concurs. 

 

Articolul 4 – Transferul drepturilor de autor 

 

4.1. Fiecare desen trebuie trimis împreună cu formularul pus la dispoziție pentru 

transferul drepturilor de autor.  

 

4.2. Odată cu trimiterea desenelor, școlile vor confirma faptul că desenul (desenele) 

reprezintă creația grupului (grupurilor) înscrise în concurs și că nu a fost încălcat 

niciun drept de autor.  

 

Articolul 5 – Trimiterea desenelor  

 

5.1. Fiecare școală poate trimite până la cinci desene/picturi pentru concurs.  

 

5.2. Școlile participante pot trimite întrebări în orice limbă oficială a UE la următoarea 

adresă de e-mail: GiveMe5@esn.eu 

Răspunsurile vor fi formulate numai în engleză sau în franceză. 

5.3. Desenul (desenele), chestionarul și formularul privind dreptul de autor trebuie 

trimise în termenul indicat la următoarea adresă de e-mail: GiveMe5@esn.eu 

 

sau prin poștă, la adresa: 

ESN 

Give me 5! 

Galerie Ravenstein 4, 

B-1000 Bruxelles 

Belgium 

 

Articolul 6 – Datele 

 

Acest concurs se va desfășura după următorul calendar: 

Noiembrie 2015 Deschiderea concursului 

16 februarie 2016 Termenul-limită pentru trimiterea desenelor 

Martie 2016 Reunirea juriului pentru selectarea câștigătorilor pe țară 

Martie 2016 Votul online pe site-ul DG Justiție și Consumatori 

Martie 2016 Reunirea juriului pentru selectarea marilor câștigători 

8 aprilie 2016 Anunțarea marilor câștigători 

Aprilie-mai 2016 Ceremonia de premiere  

 

Articolul 7 – Procesul de selecție 

 

7.1. Selectarea câștigătorilor se va face în trei etape: 

 

Etapa 1: juriul va selecta un câștigător național din fiecare dintre cele 28 de 

state membre ale UE. 
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Etapa 2: cele 28 de desene câștigătoare din prima etapă vor fi prezentate pe 

site-ul Direcției Generale Justiție și Consumatori și vor fi deschise 

votului public.  

 

Etapa 3: juriul va selecta marii câștigători clasați pe primele trei locuri. La 

selectarea acestora, juriul va ține cont de votul public.  

 

7.2. La evaluarea desenelor, juriul va ține cont de materialele suplimentare trimise și de 

următoarele criterii: 

 

Criterii Punctaj total: 15 

Relevanța în ceea ce privește tema 3 

Creativitatea (interpretarea temei) 4 

Diversitatea și componența grupului (a se vedea punctul 

2 de la reguli) 

5 

Impactul vizual 3 

 

Articolul 8 – Premiile 

 

Cele trei grupuri câștigătoare vor primi vouchere pentru rechizite de artă și/sau cărți în 

valoare de:  

 

 premiul întâi:   1000 EUR; 

 premiul al doilea:  500 EUR; 

 premiul al treilea:  250 EUR. 

 

Fiecare școală câștigătoare în plan național va primi vouchere pentru rechizite de artă 

și/sau cărți în valoare de 100 EUR. 

 

Articolul 9 – Utilizarea și transferul drepturilor de autor 

 

Direcția Generală Justiție și Consumatori va avea libertatea de a utiliza desenele după cum 

consideră de cuviință. Participanții își dau acordul privind reproducerea și utilizarea 

desenelor împreună cu numele, prenumele și vârstele lor în diferitele activități publice ale 

Direcției Generale referitoare la integrarea romilor, fără ca participanților să li se acorde 

vreun drept de remunerare sau vreun avantaj.  

 

Articolul 10 – Dreptul de modificare și de suspendare 

 

Direcția Generală Justiție și Consumatori își rezervă dreptul de a modifica sau a suspenda 

concursul în orice moment și fără nicio justificare dacă situația impune acest lucru. 

 

 

 

 


