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REGULAMENT  

Festivalul Concurs de Muzică  

 

Casa de Cultură a Studenților Pitești organizează în perioada 09.07.2021 – 30.07.2021 

Festivalul Concurs de Muzică, care se va desfășura online.  

 

C            G        

  rsta participanților tre uie să fie cuprinsă între 14  i 35 de ani. La concurs pot participa 

– individual - la o singură categorie: vocal - amator – muzică ușoară rom nească din anii 1980 - 

2000. Organizatorii î i rezervă dreptul de a face o preselec ie a participan ilor, iar dacă consideră 

că sunt filmări care nu respectă prezentul regulament poate descalifica participantul.  

Concurenții vor interpreta o piesă întreagă la alegere (muzică ușoară rom nească din anii 

1980 - 2000) – special înregistrate pentru prezentul concurs. 

Nu sunt acceptate în concurs momente artistice care nu se încadrează în categoria: vocal - 

amator – muzică ușoară rom nească din anii 1980 – 2000. 

Nu sunt acceptate în concurs momentele doar de instrumental. 

Nu sunt acceptate mix-urile din mai multe înregistrări video. 

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

mp4.  

Nu sunt acceptate momentele artistice din anii precedenți sau din alte 

concursuri/festivaluri, etc. 

Pe l ngă 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 

acceptată de organizator. 

 ă 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.  

Dosarul de participare va cuprinde:  

- Fișa de înscriere;  

- Declarațiile de consimțăm nt privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

- O fișă de prezentare; 

- Momentele artistice în format avi, mov sau mp4; 

- Copie CI și carnet de student (doar studenții); 

- Toate documentele sunt transmise pe adresa de e-mail a instituției: 

ccs.pitesti@yahoo.com. 

 
Calendar: 

- Concursul se desfășoară în perioada 09.07.2021 – 30.07.2021. 

- 25.07.2021: data limită privind confirmarea participării la concurs, transmiterea  

filmărilor ce conțin momentele muzicale și documentele de înscriere (prezentarea participantului, 

a fișei de înscriere și a declarațiilor de consimțăm nt privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal;  
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- 26.07.2021 – 28.07.2021: jurizare;  

- 30.07.2021: afișarea c știgătorilor. 

 

JURIZARE 

Juriul concursului este format din speciali ti în domeniu desemna i 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 

 

  

 e depuncte ză depă irea timpului regulamentar.  

Decizia juriului nu poate fi contestată. 

PREMII  

Se vor acorda trei premii: locurile 1, 2 și 3.  

MĂ U     G   Z     CE  

Prin înscrierea la concurs, participan ii renun ă 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 accepta i în totalitate clauzele 

prevăzute în prezentul Regulament.  

 

 

 

Director, 

Florin C UCĂ – NEAGOE 
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