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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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F ȘĂ  E Î  C  E E  

Festivalul - Concurs de Muzică  

05.07.2021 – 12.08.2021 

 

C     E CU  U Ă     U E        ......................................................  

 

NUMELE Interpretului .............................................................               

 

DESCRIERE, P    C PĂ   Ş  P EM  / CU         C 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Date de contact participan i (telefon, adresă de e-mail).................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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 EC      E  E C    M ĂMÂ   

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Su semnatul/Su semnata________________________domiciliat/ă în_________________, 

născut/ă la data de_______________________ identificat/ă prin CNP 

________________________, e-mail________________________,  

telefon_____________________,  erie și număr C rnet de student/ nr.  deverință  
 

___________________________,  declar prin prezenta: 

1.Că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate și utilizate de către CCS Pitești 

pentru participare mea la acțiunea  Festivalul Concurs de Muzică și decontarea cheltuielilor 

aferente. 

2. Că sunt de acord sa fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii acțiunii, doar în 

situații strict legate de acțiunea Festivalul Concurs de Muzică. 

3. Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul acțiunii și că aceste materiale să fie utilizate 

pentru decontarea acțiunii, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituțională (cu 

excepția cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale). 

4. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare 

a datelor cu caracter personal le de in - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la 

porta ilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, 

dreptul la restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face o iectul unei decizii  azate exclusiv pe 

prelucrare automată, dreptul de a retrage consimțăm ntul.  

5. Mi s-a adus la cuno tin ă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal 

necesare  i solicitate de către CCS Pitești pentru decontarea acțiunii Festivalul Concurs de 

Muzică la  CCS Pitești determină imposi ilitatea sta ilirii raporturilor juridice specifice. 

6. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare 

domiciliu, statut civil etc.) mă o lig să informez în scris, în timp util. 

7. Consimțăm ntul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și 

furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. 

8. Acest consimțăm nt poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare 

gratuită către CCS Pitești. Notificarea de revocare a consimțăm ntului poate fi realizată prin e-

mail, la adresa: ccs.pitesti@yahoo.com. 

9. Datele personale colectate direct în vedere desfășurării acțiunii vor fi păstrate pentru verificări 

at ta timp c t prevede legislatia în vigoare cu privire la decontarea acțiunilor.  

10.  ă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțăm ntului nu afectează legalitatea 

utilizării datelor înainte de retragerea consimțăm ntului (notificarea nu are impact retroactiv). În 

cazul în care consimțăm ntul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi 

utilizate în scopurile de mai sus. 

Data:        Semnătura participant:     


