
 
 

REGULAMENT  
Festivalul - Concurs de Muzică ”Retro Rock” ed. a XII – a - ONLINE 

 
Casa de Cultură a Studenților Pitești organizează în perioada 13.11.2020 – 22.11.2020 

Festivalul - Concurs de Muzică ”Retro Rock” ed. a XII – a - online, care se va desfășura online.  
 
CONDIŢII OBLIGATORII  
Vârsta participanților trebuie să fie cuprinsă între 14 şi 35 de ani. 

La concurs au dreptul să participe atât formaţiile, cât și individual, toți fiind jurizați la o singură 
categorie. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a face o preselecţie a participanţilor.  

Filmările cu momentele artistice pentru concurs vor fi transmise în format avi, mov sau 
mp4.  

Nu sunt acceptate mix-urile din mai multe înregistrări video. 
Pe lângă momentele artistice cu care vor concura, participanții vor transmite o prezentare 

scrisă în care vor face referire la numele trupei/ al participantului, numele și prezentarea 
momentului, realizări etc. Filmările și toate documentele vor fi trimise pe adresa de email a 
instituției ccs.pitesti@yahoo.com, prin wetransfer sau orice altă modalitate de transmitere 
viabilă. 

Vă rugăm să vă asigurați că sunetul și imaginile filmate sunt clare. Filmările care nu 
respectă regulile exprimate în prezentul regulament vor fi excluse din concurs.  

Documentele de înscriere (fișa de înscriere, lista de participanți, tabelul centralizator cu 
participanții la acțiune, declarațiile de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal și o fișă de prezentare) anexate la prezentul regulament vor fi scanate și transmise pe 
adresa de e-mail a instituției: ccs.pitesti@yahoo.com. 
 

DATE LIMITĂ 
 
20.11.2020: data limită privind confirmarea participării la concurs, transmiterea  

filmărilor ce conțin momentele muzicale și documentele de înscriere (prezentarea trupei/ 
participantului, a fișei de înscriere, listei de participanți, tabelului centralizator cu participanții la 
acțiune, precum și a declarațiilor de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal;  

21.11.2020: jurizare;  
22.11.2020: afișarea câștigătorilor. 

 
JURIZARE 
Juriul concursului este format din specialişti în domeniu desemnaţi de organizator. 

Maximum de punctaj care poate fi acordat de un membru al juriului este de 10 (zece) 
puncte/moment (notarea se face cu note de la 1- 10).   

Criteriile de evaluare ale juriului sunt:  
- originalitatea 
- valoare interpretativă 
- impresia artistică 
- compoziția artistică 



 
- tehnica 
- coregrafia 
 
  

Se depunctează depăşirea timpului regulamentar.  
Decizia juriului nu poate fi contestată. 
PREMII  
Se va acorda marele premiu,  

locurile 1, 2 și 3.  
MĂSURI ORGANIZATORICE  
Prin înscrierea la concurs, participanţii renunţă la drepturile de autor asupra înregistrărilor 

video din cadrul concursului.  
Prin înscrierea la concurs, participanții își asumă respectarea reglementărilor în vigoare 

referitoare la COVID 19. 
Prin participarea dumneavoastră la concurs, considerăm că acceptaţi în totalitate clauzele 

prevăzute în prezentul Regulament.  
 

 
 

Director, 
Ciucă – Neagoe Florin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


