REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEȚEAN DE TEATRU FORUM
STĂ ÎN PUTEREA TA SĂ FACI CEVA!
1. CONCURSUL ȘI ORGANIZATORII CONCURSULUI
1.1. Denumirea Concursului este „Stă în puterea ta să faci ceva!”.
1.2. Organizatorul concursului este Centrul de Informare Europe Direct Bacău (CIED
Bacău), din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu instituțiile
partenere ale centrului (Județul Bacău și Municipiul Bacău).
2. REGULAMENTUL CONCURSULUI
2.1. Concursul județean de teatru forum „Stă în puterea ta să faci ceva!” se va derula în
cadrul campaniei de responsabilizare socială prin reprezentații de teatru forum, organizată de
Centrul de Informare Europe Direct Bacău, în conformitate cu prezentul Regulament care
include regulile Concursului, care sunt obligatorii pentru toți participanții.
2.2. Regulamentul
va
fi
adus
la
cunoștința
publicului
pe
website-ul
https://www.europedirectbacau.ro/ și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/
EuropeDirectBacau/, precum și pe alte canale ale partenerilor media.
3. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE ȘI ÎNSCRIERE LA CONCURS
3.1. La concurs pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiții:
a) au vârsta între 14-19 ani la data înscrierii în concurs;
b) au domiciliul sau reședința în județul Bacău.
3.2. În vederea înscrierii și participării la Concurs, participanții trebuie să își aleagă un
profesor coordonator care să completeze în mod corespunzător Formularul de înscriere
a echipei, iar apoi, să adune formularele individuale într-un singur document.
3.3. Formularul va fi denumit și salvat de Organizatori cu numele și prenumele
profesorului coordonator care îl trimite.
3.4. Participanții au posibilitatea de a trimite formularul de înscriere pe adresa de email europedirectbacau@gmail.com.
4. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
4.1. Echipele de teatru forum înscrise în concurs își vor asuma următoarele sarcini:
• o echipă de minimum 5 și maximum 7 participanți își alege un profesor
coordonator care să îi înscrie în concurs și să le coordoneze activitatea;
• fiecare echipă trebuie să își exprime intenția de participare prin completarea ;
formularului de înscriere și participarea la training-ul online realizat de echipa ED
Bacău;
• după participarea la training, echipele vor realiza scenariul unei piese de teatru
forum pe tema Educație digitală sau digitalizarea educației în pandemie pe care
îl vor trimite organizatorilor până la data limită stabilită în calendarul concursului;
• cele 3 echipele participante selectate după prima etapă de jurizare vor pune în
scenă piesa de teatru forum cu scenariul propus de fiecare dintre ele și vor susține
o reprezentație în cadrul școlii la care participanții sunt afiliați, având ca
moderator un reprezentant al Europe Direct Bacău;

•

în urma reprezentațiilor, din cele 3 echipe finaliste se alege echipa câștigătoare a
concursului. La festivitatea de premiere desfășurată cu participarea tuturor echipelor
înscrise în concurs, această echipă va susține o reprezentație (fizic, la sediul
Centrului Europe Direct Bacău din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
sau online, în funcție de condițiile pandemice).

4.2. Scenariile înscrise în concurs vor îndeplini următoarele criterii de conținut:
• sunt originale și realizate într-un stil adecvat;
• sunt scrise în limba română, iar exprimarea este clară și are cursivitate logică;
• reflectă tema propusă: Educație digitală sau digitalizarea educației în pandemie;
• corespund unei piese cu o durată de maximum 15 minute;
• conțin doar descrierea fiecărei scene, nu replicile propriu-zise.
5. CALENDARUL CONCURSULUI
5.1. Înscrierea la concurs se poate face în perioada 15-24 februarie 2021.
5.2. Trainingul online care constă în 2 ateliere de teatru forum pentru participanți și
profesorii coordonatori va avea loc în zilele de 25-26 februarie 2021, după ora 15.00.
5.3. Realizarea scenariilor de piese de teatru forum se va face în perioada 27 februarie21 martie 2021. Termenul limită pentru trimiterea scenariilor spre jurizare este
21 martie 2021.
5.4. Jurizarea scenariilor va avea loc în perioada 22-24 martie 2021. Anunțarea celor
3 echipe finaliste se va face pe canale online pe 24 martie 2021.
5.5. În perioada 12-18 aprilie 2021 vor avea loc reprezentațiile în cadrul liceelor gazdă
ale celor 3 echipe declarate finaliste (fizic sau online, în funcție de condițiile pandemice).
Echipa câștigătoare a concursului va fi anunțată pe canale online pe 18 aprilie 2021.
5.6. În perioada 19-23 aprilie 2021, va avea loc premierea tuturor participanților și
reprezentația finala a echipei declarate câștigătoare.
6. JURIZARE
6.1. Etapa de jurizare va fi aceea în care sc enarii le vor fi analizate de juriul desemnat
pentru evaluarea și desemnarea câștigătorilor, pe baza criteriilor de jurizare.
6.2. Criteriile de jurizare:
o Respectarea formei specifice unui scenariu de teatru forum – 20 puncte.
o Cursivitatea logică a scenelor – 10 puncte.
o Reliefarea clară a rolurilor de opresor și opresat – 10 puncte.
o Originalitate – 10 puncte.
6.3. Punctajul maxim care poate fi obținut de o echipă participantă este de 50 puncte.
6.4. Clasamentul concursului va fi dat de numărul de puncte obținut de către fiecare echipă
participantă.

7. PREMIILE
7.1. În cadrul Concursului se vor acorda 3 (trei) Premii (I, II, III), constând în echipamente
electronice și accesorii calculator/telefon, publicații UE și materiale personalizate.
7.2. Se oferă Certificate de participare la concurs tuturor concurenților și profesorilor
coordonatori, indiferent de etapa la care au participat.
7.3. Fiecare participant poate câștiga maximum un Premiu.
7.4. Premiile nu se pot transfera.
7.5. Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiilor.
8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR
8.1. Juriul va desemna Câștigătorii având în vedere punctajele obținute în baza criteriilor
de jurizare.
8.2. Echipele participante care obțin primele 3 cele mai mari punctaje, conform jurizării
la secțiunea scenarii, vor putea fi desemnate finaliste (denumite în continuare
„Câștigătorii”).
8.3. Câștigătorii vor fi anunțați despre câștigarea premiilor în sesiune video online și/sau
prin email, conform datelor completate în formular.
8.4. Organizatorii vor putea face publice numele și prenumele câștigătorilor și premiilor
acordate pe orice canale de comunicare.
8.5. Participanții câștigători trebuie să urmeze procedura indicată de organizatori pentru
acordarea/înmânarea Premiilor.
9. DATE CU CARACTER PERSONAL
9.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord ca datele sale cu caracter
personal precum și orice alte date, puse la dispoziția/transmise organizatorilor cu ocazia
înscrierii în Concurs și/sau cu ocazia identificării, validării, acordării și înmânării Premiilor:
(i) să fie incluse în baza de date a Organizatorului; (ii) să fie prelucrate în orice mod de
Organizatori, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de reglementările legale în
vigoare.
9.2. Datele cu caracter personal ale Participanților sunt protejate conform legislației în
vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.
9.3. Numele și prenumele participanților din echipele câștigătoare și al profesorului
coordonator vor fi făcute publice.
9.4. Fiecare dintre Participanți, la momentul înregistrării la Concurs, își va da în mod
expres consimțământul cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal.
10. CLAUZE DIVERSE
10.1. În cazul în care oricare dintre participanți nu respectă în totalitate și în mod
corespunzător oricare din termenii și condițiile prezentului Regulament, Participantul
respectiv poate fi exclus din Concurs.
10.2. În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanții doresc să afle mai multe
amănunte în legătură cu Concursul, precum și pentru eventuale
sugestii
și/ sau
reclamații,
aceștia
pot
contacta
Organizatorii pe adresa
europedirectbacau@gmail.com.
10.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi sau schimba condițiile Concursului
fără să solicite acordul Participanților și fără vreun drept de compensare pentru aceștia.

