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Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea 

 

Fișa de înscriere la Concursul Internațional “Sărbătoarea Paștelui în ochii copiilor”  

2016 

 

1. Clasa / grupa / participant individual (nume și prenume); Unitatea de învățământ/Centru de 

creație etc.; Localitate, Comună; Județ; Țară 

 

2. Nume și prenume coordonator 

 

3. Date de contact: Număr de telefon / Adresa de e-mail / website (opțional) / Adresa (la care 

vor fi trimise diplomele) 

 

4. Titlul lucrării colective sau individuale (ex: denumire locală, temă iconografică, titlul 

compoziției etc.) / Scurtă descriere: tehnică, unelte și materiale folosite, decor, viziune 

artistică etc.     

 

 

 

5. Lucrarea participă în concurs la secțiunea (se bifează): 

□ SECȚIUNEA 1: Creații populare sau artistice din piele, lemn, metal, corn, os, piatră sau sticlă 

□ SECȚIUNEA 2: Ou încondeiat sau decorat  

□ SECȚIUNEA 3: Icoane; Obiecte de cult 

□ SECȚIUNEA 4: Artă plastică: pictură, desen, grafică, sculptură  

□ SECȚIUNEA 5: Artă decorativă: arte textile; arta ceramicii, arta sticlei  

□ SECȚIUNEA 6:  Eseu fotografic;  Grafică pe calculator 

□ SECȚIUNEA 7: Butaforie 
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6. Doresc să primesc diploma în următoarea variantă (se bifează): 

□ în cadrul vizitei 

□ on-line (în acest caz vă rugăm să ne furnizați o adresă de e-mail validă) 

□ prin poștă (în acest caz verificați dacă ați inclus plicul timbrat, având scrisă adresa 

completă) 

7. Sunt / Nu sunt de acord [tăiaţi cu o linie varianta nedorită] cu dezvăluirea identităţii 

autorului şi/sau a grupei care participă la concurs în cadrul expoziţiei temporare şi în 

materialele de promovare ale concursului. 

8. Declar că am luat la cunoştinţă regulamentul concursului şi sunt de acord cu prevederile 

acestuia. 

9. Lucrările înscrise în concurs nu se returnează. Acestea pot intra în colecțiile organizatorilor, 

pe baza unei evaluări realizate de o comisie internă de specialitate. 

Se recomandă: 

 Evitarea folosirii excesive a Iepurașului de Paști și a materialelor neadecvate tematicii 

pascale (ex: vată, bețișoare de urechi, pahare de unică folosință). 

 Evitarea abordării unor reprezentări iconografice de către persoanele care nu stăpânesc 

corect canoanele iconografice. 

 

 

Semnătura: 

 

 

Data: 

 


