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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  

A CONCURSULUI DE DESENE 

„EROII CĂRŢILOR CITITE” 
ediţia a XLIX-a 

 

 

Concursul de desene „Eroii Cărţilor Citite” se organizează anual de către Biblioteca Județeană 

„Octavian Goga” Cluj, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului: 1 iunie. Ediția a XLIX-a se va desfășura 

exclusiv în mediul on-line: pe pagina web a bibliotecii www.bjc.ro, pe Blogul copiilor 

https://copiibjc.bjc.ro/ și pe pagina de facebook a bibliotecii https://www.facebook.com/bibliotecacluj/ . 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE  

Cea de-a XLIX-a ediţie a concursului se va desfăşura în perioada 10 aprilie-25 mai 2020. 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

La concurs pot participa preşcolari şi elevi din clasele pregătitoare – a VIII-a din judeţul Cluj. Un 

copil poate participa cu mai multe lucrări. 

Lucrările pot fi realizate prin desen sau pictură, pe hârtie, și trebuie să reprezinte un personaj 

dintr-o carte citită. 

Fiecare lucrare trebuie să fie însoțită de un document care să conțină următoarele date:  

• numele și prenumele copilului; 

• şcoala/grădiniţa pe care o frecventează;  

• clasa sau grupa;  

• titlul lucrării; 

• numărul de telefon al cadrului didactic îndrumător sau al părintelui.  

Lucrările cu date incomplete NU intră în concurs. 

Nu se percepe taxă de participare. 

 

DEPUNEREA LUCRĂRILOR 

Lucrările vor fi fotografiate sau scanate, iar imaginile lor vor fi trimise pe adresa de e-mail: 

copii@bjc.ro , de către autorii lor, de către părinţii acestora sau centralizat, de către cadrele didactice 

îndrumătoare. 

Trimiterea fotografiilor lucrărilor se va face până în data de 25 mai 2020. 

http://www.bjc.ro/
https://copiibjc.bjc.ro/
https://www.facebook.com/bibliotecacluj/
mailto:copii@bjc.ro
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JURIZAREA LUCRĂRILOR 

Din juriu fac parte profesori de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca. 

Desenele vor fi împărţite pe categorii de vârstă: preşcolari, clasa pregătitoare, clasele I-II, clasele 

III-IV, clasele V-VI, clasele VII-VIII. Nu există un număr fix de premii pentru fiecare categorie de vârstă. 

Acordarea acestora depinde de numărul şi de valoarea artistică a desenelor din fiecare categorie de vârstă.  

Pentru toate categoriile de vârstă se acordă Premii. 

 

ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Câștigătorii vor fi anunțați în 1 iunie, în mediul on-line: pe pagina web a bibliotecii www.bjc.ro, 

pe Blogul copiilor https://copiibjc.bjc.ro/ și pe pagina de facebook a bibliotecii 

https://www.facebook.com/bibliotecacluj/ . 

Premiile vor putea fi ridicate după încheierea stării de urgență. 

 

ORGANIZAREA EXPOZIŢIEI 

În acest an expoziţia cu desenele câștigătoare se organizează exclusiv on-line.  

Prin trimiterea lucrărilor, participanții/ reprezentanții lor sunt de acord cu postarea acestora și a 

datelor însoțitoare pe Blogul copiilor https://copiibjc.bjc.ro/. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

Pot fi cerute organizatorului concursului. 

Biblioteca Județeană „Octavian Goga” se obligă să păstreze confidențialitatea datelor 

personale ale participanților conform Regulamentului (UE) 2016/679. 

 

http://www.bjc.ro/
https://copiibjc.bjc.ro/
https://www.facebook.com/bibliotecacluj/
https://copiibjc.bjc.ro/

