
 
REGULAMENT CONCURS 

”Concursul de Dans 2021 - online” 
 

Concursul este organizat pe o singură secțiune: 
- Dans 

La concurs pot participa tinerii și studenții creatori, cu vârsta între 15 și 35 ani.  
 

Sunt acceptate în concurs lucrările inedite care vor cuprinde câte un filmuleț video în 
format avi, mov sau mp4. Numele real al autorului, adresa, numărul de telefon, o scurtă 
descrie a autorului, titlul momentului, o scurtă descriere a acestuia se vor scrie pe o pagină 
A4, iar în cazul studenților copie CI și carnet de student. Momentele acceptate în competiție 
trebuie făcute în perioada competiției. Pentru un motiv justificat jurații pot descalifica un 
concurent, însă trebuie să aibă acordul verbal al majorității (3 din 4 jurați). 
 

Fișierele se salvează D (pentru dans) urmat numele și prenumele autorului.  
 
Condiții de participare:  
- Este acceptat 1 moment artistic pentru fiecare participant/trupă; 
- Durata maximă a fiecărui moment nu trebuie să depășească 7 minute; 
- Concursul nu este prevăzut pe categorii de vârstă și pe genuri de dans, ci toți 

participanții intră într-o singură categorie. 
 

Filmulețele se pot trimite pe adresa de email a organizatorului, ccs.pitesti@yahoo.com, pe 
Facebook-ul organizatorului, Casa de Cultură a Studenților Pitești, și pe numărul de whatsaap 
– 0736.484.946. 

 
În momentul în care autorul se decide să trimită lucrările la acest concurs, renunță la 

drepturile de autor sau orice pretenții materiale legate de publicarea acestora. E-mail-urile 
concurenţilor se primesc până la data de 2 mai 2021, ora 23:59. Câştigătorii vor fi aleși în 
două etape: în prima etapă se califică primii 5 participanți care primesc la postarea inițială a 
videoclipului de pe Facebook-ul CCS Pitești cele mai multe like-uri până la data de 2 mai 
2021, ora 23:59; în etapa a doua sunt desemnați câștigătorii, dintre cei 5 finaliști, de un juriu 
alcătuit din personalități argeșene din domeniul artistic și reprezentanți CCS Pitești - pe data 
de 9 mai 2021. Câștigătorii locurilor I, II și III vor fi premiați cu trofee, medalii, diplome și 
premii surpriză, pe care le vor oferii sponsorii. Lista sponsorilor rămâne deschisă până la data 
finalizării înscrierilor.   

 
Sunt descalificți automat din competiție următorii: 
- Filmările/videoclipurile făcute la alte evenimente cultural-artistice (concursuri, 

competiții, etc.) 
- Cei care nu au trimis în perioada concursului toate documentele necesare înscrierii. 

 
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru momentele artistice a căror: sonor va 

fi oprit partial sau total, în momentul încărcării pe platforma folosită pentru concurs, dar 
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nici pentru alte probleme apărute ce nu țin de noi (ex.: imposibilitatea distribuirii 
postărilor, etc.). 

Rezultatele nu pot fi contestate. 
 
Lucrările trimise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi. Organizatorul nu îşi 

asumă răspunderea pentru nicio lucrare însuşită în mod ilegal de către concurenţi; 
concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea 
ca urmare a participării cu lucrarea la acest concurs. 

 
Participarea la concurs şi transmiterea documentelor implică acordul autorului ca 

materialele participante în concurs să poată fi folosite de către Casa de Cultură a Studenților 
Pitești în scopul promovării concursului şi a realizării de materiale de prezentare a CCS 
Pitești, cu menţionarea numelui autorului; depunerea datelor de înscriere și a 
consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal reprezintă consimţământul 
autorului cu privire la această formă de utilizare, nelimitată în timp şi spaţiu. 

 
Organizatorul va considera în mod automat că trimiterea datelor de înscriere, a 

filmării (momentului), a consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal și 
a fișei de înscriere reprezintă participarea concurentului la concurs şi că acesta este de 
acord cu regulamentul concursului. 

 
 

 
 


