Clubul Nouă ne pasă! şi Ministerul Educaţiei Naţionale
organizează a 13-a ediţie a

Festivalului Naţional de Arte pentru Liceeni

LicArt 13
-secţiunile poezie şi fotografie-

Regulament LicArt
Poezie
La concurs pot participa doar liceeni care sunt inscrisi intr-o institutie de invatamant preuniversitar acreditata,
in clasele IX-XII! Acestia pot concura doar cu poezii proprii! Ele pot fi inscrise in concurs doar online, pe
situl www.licart.ro. Textele, scrise doar in limba romana, vor fi inscrise cu diacritice.
Atentie! Inscrierea in concurs
Se face prin crearea unui cont de participant pe situl www.licart.ro (chiar daca ai mai participat la LicArt,
trebuie sa-ti faci cont nou), accesand din meniu sectiunea Inscriere. Dupa completarea tuturor datelor
personale cerute (scrise cu diacritice!), vei fi considerat inscris dupa postarea unui text. Din acel moment, vei
avea dreptul sa inscrii cate un text in fiecare din lunile urmatoare de concurs.
Desfasurarea concursului
In fiecare luna, un concurent are dreptul sa inscrie cate un text. La sfarsitul fiecarei luni, toate textele inscrise
sunt evaluate de un juriu condus de Radu Herjeu, Directorul Festivalului, care va desemna semifinalistele.
Fiecare text semifinalist da dreptul autorului lui sa inscrie in luna imediat urmatoare doua poezii (daca intr-o
luna iti vor fi desemnate 2 poezii semifinaliste, luna urmatoare vei putea posta 4 texte, samd).
Concursul general se desfasoara pe parcursul a 6 luni: 1 octombrie 2013 - 31 martie 2014.
O etapa suplimentara de concurs (luna aprilie) va fi deschisa doar semifinalistilor. Astfel, la sfarsitul lunii
martie, toti semifinalistii de pana atunci, care au cel putin trei texte inscrise in concurs, au dreptul de a
participa la ultima etapa. Aceasta va consta in inscrierea pe situl www.licart.ro a unei serii de 3 poezii, pe o
tema la alegerea concurentului. Textele trebuie sa fie legate intr-un fel intre ele. Nu pot fi inscrise in aceasta
luna poezii care au fost desemnate deja semifinaliste.
La sfârşitul lunii aprilie, toţi cei care au înscris seria, vor intra în jurizarea finală, astfel:
1. Cu seria inscrisa, pentru Premiul de cea mai buna serie, acordat de Marele Juriu si Directorul
Festivalului
2. Cu semifinalistele din primele 6 luni de concurs, pentru premiile I, II si III. Aici, jurizarea va avea 3
etape:
- desemnarea nominalizatelor (textele vor fi alese de juriul condus de Directorul Festivalului)
- desemnarea finalistelor (textele din aceasta categorie vor fi alese pe baza evaluarii de catre Marele Juriu a
poeziilor nominalizate – cantarind 80% din nota finala - si a performantelor din toata perioada de concurs numarul semifinalistelor si al nominalizatelor – cantarind 20% din nota finala)
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- desemnarea câştigătoarelor (poeziile de pe locul I, II si III vor fi desemnate pe baza evaluarii finalistelor de
catre Marele Juriu – cantarind 80% din nota finala - si a performantelor din toata perioada de concurs numarul semifinalistelor, al nominalizatelor si al finalistelor – cantarind 20% din nota finala.)
Marele Juriu va fi format, ca in fiecare an, de personalitati marcante ale literaturii sau criticii literare
romanesti.
Atentie! Greseli care pot duce la eliminarea din concurs!
Orice licean care va inscrie un text ce nu-i apartine (sau care contine parti copiate) va fi descalificat din
concurs. Organizatorii isi rezerva dreptul de a instiinta conducerea liceului si opinia publica despre tentativa
de furt intelectual.
 Organizatorii pot descalifica, fara preaviz, orice creatie care nu este scrisa cu diacritice sau contine greseli
gramaticale sau cuvinte vulgare, triviale sau cu conotatii sexuale. La 3 creatii descalificate, autorul lor este
scos din concursul de Poezie
 Organizatorii pot descalifica, fara preaviz, orice concurent care nu da dovada de bun-simt, respect si
decenta in comunicarea (prin orice mijloace) cu organizatorii sau cu ceilalti concurenti.


Alte detalii generale despre concurs!
Castigatorul premiului I in editia trecuta nu se mai poate inscrie la actuala editie LicArt. Dar, daca nu
termina liceul pana atunci, se va putea inscrie in editia urmatoare.
 Orice licean poate participa si la sectiunea poezie si la sectiunea fotografie.
 Inscrierea pe site e unica pentru ambele sectiuni.
 Un licean poate avea un singur cont pe situl LicArt. Cei care se vor inscrie sub nume diferite vor fi
descalificati. Finalistii vor trebui sa prezinte in Tabara de Creatie buletinul si carnetul de elev.
 Finalistii la sectiunea poezie vor fi anuntati pe site si prin e-mail si vor fi invitati in Tabara de Creatie
LicArt, in vara lui 2014. Liceenii finalisti care nu vor fi prezenti in Tabara, nu vor putea intra in posesia
cadourilor speciale si nici a premiilor in bani si obiecte, in cazul in care se vor numara printre castigatori. In
acest ultim caz, vor primi diploma prin posta. Asta, desigur, daca vor anunta din timp ca nu vor putea
participa la Tabara.
 La aceasta sectiune se vor acorda premiile I, II si III si Premiul pentru cea mai buna serie de poezie.
 Toti liceenii finalisti si prezenti in Tabara de Creatie vor primi o diploma care le va atesta calitatea de
finalist al editiei a 13-a a LicArt! Nu se dau diplome de inscriere!
 Organizatorii isi declina responsabilitatea in cazul in care un tert preia de pe site textele in vederea folosirii
lor ulterioare


Fotografie
La concurs pot participa doar liceeni care sunt inscrisi intr-o institutie de invatamant preuniversitar acreditata,
in clasele IX-XII! Acestia pot concura doar cu fotografii realizate de ei, la una, doua sau toate trei categoriile
acestei sectiuni:
- fotografie digitala - alb-negru (desaturare completa, fara nuante de roz, bleu etc)
- fotografie digitala - portret (doar oameni)
- fotografie digitala - tematica diversa
Atentie! Inscrierea in concurs
Se face prin crearea unui cont de participant pe situl www.licart.ro (chiar daca ai mai participat la LicArt,
trebuie sa-ti faci cont nou), accesand din meniu sectiunea Inscriere. Dupa completarea tuturor datelor
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personale cerute (scrise cu diacritice!), vei fi considerat inscris dupa postarea unei fotografii, la oricare din
cele 3 categorii. Din acel moment, vei avea dreptul sa inscrii cate o fotografie in fiecare categorie, in fiecare
din lunile urmatoare de concurs
Pentru inscrierea pe site, fotografiile digitale (numai in format JPG) trebuie sa aiba dimensiunile urmatoare:
latura mare
trebuie
sa aiba 700
de pixeli
(nici mai
mult,
nici
mai
putin).
Nicio fotografie nu trebuie sa depaseasca 200 kb. In caz contrar, nu va putea fi inscrisa.
Fotografiile nu trebuie sa aiba rama sau semnatura, watermark sau alte inscrisuri!
Fotografiile care nu respecta regulamentul vor fi descalificate din oficiu!
Desfasurarea concursului
In fiecare luna, un concurent are dreptul sa inscrie cate o fotografie la fiecare categorie (alb-negru, portret si
diverse). La sfarsitul fiecarei luni, toate fotografiile inscrise sunt evaluate de un juriu condus de Radu Herjeu,
Directorul Festivalului, care va desemna semifinalistele. Fiecare fotografie semifinalista da dreptul autorului
ei sa inscrie in luna imediat urmatoare doua fotografii la categoría respectiva (daca intr-o luna iti vor fi
desemnate 2 fotografii semifinaliste, luna urmatoare vei putea posta 4 fotografii, samd).
Concursul general se desfasoara pe parcursul a 6 luni: 1 octombrie 2013 - 31 martie 2014.
O etapa suplimentara de concurs (luna aprilie) va fi deschisa doar semifinalistilor. Astfel, la sfarsitul lunii
martie, toti semifinalistii de pana atunci, care au cel putin trei fotografii inscrise in concurs, au dreptul de a
participa la ultima etapa. Aceasta va consta in inscrierea pe situl www.licart.ro a unei serii de 5 fotografii,
(fotoreportaj, poveste, eseu), pe o temă la alegerea concurentului. Fotografiile trebuie sa aiba legatura intre
ele. Nu pot fi inscrise in aceasta luna fotografii care au fost desemnate deja semifinaliste.
La sfârşitul lunii aprilie, toţi cei care au înscris seria, vor intra în jurizarea finală, astfel:
1. Cu seria inscrisa, pentru Premiul de cea mai buna serie, acordat de Marele Juriu si Directorul
Festivalului
2. Cu semifinalistele din primele 6 luni de concurs, pentru cele 3 premii, cate unul la fiecare categorie.
Aici, jurizarea va avea 3 etape:
- desemnarea nominalizatelor (fotografiile vor fi alese de juriul condus de Directorul Festivalului. Imaginile
nominalizate vor trebui trimise organizatorilor în format digital, original, la rezoluţie maximă şi printate pe
hârtie – detalii mai jos)
- desemnarea finalistelor (fotografiile din această categorie vor fi alese pe baza evaluarii de catre Marele Juriu
a imaginilor nominalizate – cantarind 80% din nota finala - si a performantelor din toata perioada de concurs numarul semifinalistelor si al nominalizatelor – cantarind 20% din nota finala)
- desemnarea câştigătoarelor (fotografía castigatoare la fiecare categorie va fi desemnate pe baza evaluarii
finalistelor de catre Marele Juriu – cantarind 80% din nota finala - si a performantelor din toata perioada de
concurs - numarul semifinalistelor, al nominalizatelor si al finalistelor – cantarind 20% din nota finala)
Marele Juriu va fi format, ca in fiecare an, de personalitati marcante ale artei fotografice
Atentie! La sfarsitul lunii aprilie, concurentii care au fotografii nominalizate vor trebui sa le trimita pe suport de
hartie, cu latura mare de 18 cm (fara rame, semnatura, dungi laterale albe sau negre). Asa ca asigurati-va ca
aveti fotografiile digitale (inscrise initial pe site) intr-o rezolutie suficient de mare pentru a le imprima in
conditii optime. Jurizarea finala si stabilirea castigatorilor se va face numai pe baza fotografiilor pe suport
hartie! De asemenea, fotografiile selectate vor trebui trimise prin mail, la rezolutie maxima, atat in forma
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originala – asa cum au iesit din aparat, cat si in varianta editata – asa cum au fost inscrise in concurs (dar tot la
rezolutie maxima).
Atentie! Fotografiile nominalizate ar putea fi printate in format A3 pentru o expozitie LicArt. De aceea,
asigurati-va ca veti inscrie in concurs fotografii suficient de mari pentru a putea fi redate pe hartie in conditii
bune, adica, in mod normal, orice fotografie care are latura mica mai mare de 2300 px, la o rezolutie de 300
dpi.
Atentie! Greseli care pot duce la eliminarea din concurs!
Orice licean care va inscrie o fotografie ce nu-i apartine va fi descalificat din concurs. Organizatorii isi
rezerva dreptul de a instiinta conducerea liceului si opinia publica despre tentativa de furt intelectual.
 Fotografia portret trebuie sa aiba ca subiect un om.
 Fotografia alb-negru trebuie sa fie complet desaturata, fara nuante de culoare.
 Nu se permite inscrierea aceleiasi fotografii la mai multe sectiuni (chiar daca i-ati modificat culorile sau ati
cropuit-o)! Vor fi descalificate ambele.
 Nu se permite inscrierea fotografiilor-colaj, a celor cu caracter pornografic sau care aduc atingere demnitatii
si intimitatii umane.
 Nu se permite inscrierea fotografiilor care prezinta atitudine de fumator, bautor de alcool sau consumator de
droguri.
 Vor fi descalificate fotografiile manipulate grosolan in programe de editare (desaturare sau suprasaturare
partiala si selectiva, distorsionari, efecte speciale, aplicarea de filtre, texturi, bitonalitatea, alta decat alb-negru
si sepia, scoaterea sau introducerea de elemente din/in fotografie, modificarea continutului cu ajutorul
duplicarii de pixeli, cu Clone stamp sau Healing brush sau cu copy si paste). Au putine sanse de nominalizare
fotografiile "modificate genetic", adica la care s-a umblat prea mult la levels, contrast, sharpness, saturatie (nu
se poate interzice inscrierea lor pentru ca nu se pot stabili limite obiective pentru editare digitala - care trebuie
efectuata cu moderatie).
 Fotografia care nu respecta regulamentul va fi descalificata si va fi stearsa de pe pagina de web, fara
avertizare. Autorul ei pierde dreptul de a mai posta o fotografie in luna respectiva, la categoria respectiva. Daca
ti se descalifica 3 fotografii in timpul perioadei de inscrieri, esti eliminat din sectiunea respectiva a
concursului de Fotografie. In anumite cazuri extreme, organizatorii pot decide eliminarea unui licean din
concurs dupa o singura abatere!
 Organizatorii pot descalifica, fara preaviz, orice concurent care nu da dovada de bun-simt, respect si decenta
in comunicarea (prin orice mijloace) cu organizatorii sau cu ceilalti concurenti.


Alte detalii generale despre concurs!
Castigatorii editiei trecute nu se mai pot inscrie la actuala editie LicArt. Dar, daca nu termina liceul pana
atunci, se vor putea inscrie in editia urmatoare.
 Orice licean poate participa si la sectiunea poezie si la sectiunea fotografie.
 Un licean va avea un singur cont pe www.licart.ro. El se va putea inscrie la cate categorii doreste. Cei care
se vor inscrie sub nume diferite vor fi descalificati. Toti finalistii vor trebui sa prezinte buletinul si carnetul de
elev in Tabara de creatie.
 La aceasta sectiune se va stabili cate un castigator pentru fiecare categorie (vor fi 3 premii) si un premiu
pentru cea mai bună serie fotografică
 Finalistii la sectiunea fotografie vor fi anuntati pe site si prin e-mail si vor fi invitati in Tabara de Creatie
LicArt, in vara lui 2014. Liceenii nominalizati care nu vor fi prezenti in Tabara (in toate zilele acesteia si la
toate activitatile organizate), nu vor putea intra in posesia cadourilor speciale si nici a premiilor in bani si
obiecte, in cazul in care se vor numara printre castigatori. In acest ultim caz, vor primi diploma prin posta. Asta,
desigur, doar daca vor anunta din timp ca nu vor putea participa la Tabara.
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Toti liceenii finalisti si prezenti in Tabara de Creatie LicArt vor primi o diploma care le va atesta calitatea de
finalist al editiei a 13-a! Nu se dau diplome de inscriere!
 Toate fotografiile inscrise in concurs vor intra in arhiva LicArt si vor putea fi publicate, cu specificarea
autorului, in paginile revistei ALTFEL sau ale altor reviste, ziare, publicatii tiparite sau electronice, situri sau
portaluri de net - partenere media sau pot fi folosite de sponsorii concursului, in scopuri de promovare
noncomerciala. Participantii isi pastreaza drepturile de autor asupra fotografiilor.
 Organizatorii isi declina responsabilitatea in cazul in care un tert preia de pe site fotografiile in vederea
folosirii lor ulterioare.


Atentie! Inscrierea in concurs reprezinta o dovada a acceptarii regulamentului festivalului si asumarea
obligativitatii respectarii lui!

Radu Herjeu
Director Festival LicArt
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