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Clubul Nouă ne pasă! şi Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 
organizează a 17-a ediţie a 

Festivalului Naţional de Arte pentru Liceeni 

LicArt  
-secţiunile poezie şi fotografie- 

 

Regulament LicArt 
 

 
Concursul se desfasoara in perioada 4 decembrie 2017 – 25 februarie 2018. La el pot participa doar liceeni 

care sunt inscrisi intr-o institutie de invatamant preuniversitar acreditata, in clasele IX-XII!  

Inscrierea in concurs 

Se face pe site-ul www.licart.ro, prin crearea unui cont de participant, accesand din meniu sectiunea Inscriere 

cu subsecțiunea În concurs. Se va folosi un singur cont, indiferent la cate sectiuni si categorii doreste 

participantul sa concureze. Se vor completa toate datele personale cerute (scrise cu diacritice!), dupa care, 

pentru a incheia procesul de realizare a contului, va trebui ca concurentul să inscrie o lucrare. 

 

Secțiunea Poezie 
 

Participanții pot concura doar cu poezii proprii, scrise doar in limba romana, cu diacritice! Ele pot fi inscrise 

in concurs doar online, pe situl www.licart.ro.  

Greseli care pot duce la descalificarea unei lucrări sau chiar eliminarea din concurs 

 înscrierea unui text care nu apartine concurentului (sau care contine parti copiate). Acesta va fi 

descalificat imediat din concurs, iar organizatorii isi rezerva dreptul de a instiinta conducerea liceului si opinia 

publica despre tentativa de furt intelectual. 

 inscrierea unei creatii care nu este scrisa cu diacritice sau contine greseli gramaticale sau cuvinte 

vulgare, triviale sau cu conotatii sexuale. 

 realizarea de conturi de concurent multiple. 

Poeziile care nu respecta regulamentul vor fi descalificate si vor fi sterse de pe pagina de web, fara avertizare. 

Autorii lor pierd dreptul de a mai posta o poezie în săptămâna respectiva, la categoria respectiva. In cazuri 

extreme, organizatorii pot decide eliminarea unui licean din concurs!  

Atentie! 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. 

Desfasurarea concursului 

În fiecare săptămână (între 4 decembrie 2017 – 25 februarie 2018), un concurent are dreptul sa inscrie cate un 

text. La sfarsitul fiecarei săptămâni toate creatiile înscrise în săptămâna anterioară sunt evaluate de un juriu 

condus de Radu Herjeu, coordonator LicArt, care va desemna semifinalistele.  

 

Participanții pot primi bonusuri constând în posibilitatea de a înscrie mai multe creații, de exemplu:  

http://www.licart.ro/
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 postarea unui anunț pe pagina de facebook despre începerea LicArt sau că o fotografie/poezie 

proprie e semifinalistă – o creație bonus  

 postarea de afișe în liceu – o creație bonus 

 organizarea unei prezentări despre LicArt în liceu – două creații bonus  

 

La sfârșitul perioadei de concurs semifinalistele vor intra în jurizarea finală, pentru premiile I, II si III. 

Jurizarea va avea 3 etape: : 

 desemnarea nominalizatelor (se va face de către juriul condus de Coordonatorul Festivalului). 

 desemnarea finalistelor (se va face pe baza evaluării de catre Marele Juriu a poeziilor nominalizate – 

cântărind 80% din nota finală - și a performanțelor din toată perioada de concurs - numărul 

semifinalistelor și al nominalizatelor – cântărind 20% din nota finală) 

 desemnarea câștigătoarelor (se va face pe baza evaluării finalistelor de către Marele Juriu – cântărind 

80% din nota finală - si a performanțelor din toată perioada de concurs - numărul semifinalistelor, al 

nominalizatelor și al finalistelor – cântărind 20% din nota finală). Castigatorii celor 3 premii de la 

sectiunea Poezie vor fi desemnati dintre acei finalisti care au avut cel puțin 3 creatii semifinaliste in cele 

12 saptamani de concurs! 

Finalistii vor fi invitati in Tabara de Creatie LicArt. In cadrul acesteia vor fi anuntati si premiati castigatorii 

concursului.  

 

Secțiunea Fotografie 
 

Participanții 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  

Pentru inscrierea in concurs, o fotografie (numai in format JPG) trebuie sa aiba latura mare de fix 750 de pixeli 

si nu trebuie sa depaseasca 250 kb. In caz contrar, nu va putea fi postata. Imaginile nu trebuie sa aiba rama, 

semnatura sau data, watermark sau alte inscrisuri!   

Greseli care pot duce la descalificarea unei lucrări sau chiar eliminarea din concurs 

 inscrierea unei imagini care nu apartine concurentului. Acesta va fi descalificat imediat din concurs, iar 

organizatorii isi rezerva dreptul de a instiinta conducerea liceului si opinia publica despre tentativa de 

furt intelectual. 

 inscrierea la portret a unei imagini care nu are ca subiect un om. 

 inscrierea la alb-negru a unei imagini care nu este complet desaturata, avand nuante de culoare. 

 inscrierea unei fotografii alb-negru la categoria diverse. 

 desi nu este interzis, este recomandat sa nu inscrieti portrete la sectiunile alb-negru si diverse, pentru ca 

au sanse minime sa mearga mai departe. 

 inscrierea aceleiasi fotografii la mai multe sectiuni (chiar daca i-au fost modificate culorile sau a fost 

cropuita)! 

 inscrierea fotografiilor-colaj 

 inscrierea fotografiilor cu caracter pornografic sau care aduc atingere demnitatii si intimitatii umane. 

 inscrierea fotografiilor care prezinta atitudine de fumator, bautor de alcool sau consumator de droguri, 

sau in care apar arme de foc. 
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 inscrierea unor fotografii ale altor fotografii, desene sau tablouri 

 inscrierea unor fotografii 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. 

 realizarea de conturi de concurent multiple 

 

Fotografiile care nu respecta regulamentul vor fi descalificate si vor fi sterse de pe pagina de web, fara 

avertizare. Autorii lor pierd dreptul de a mai posta o fotografie in saptamana respectiva, la categoria 

respectiva. In cazuri extreme, organizatorii pot decide eliminarea unui licean din concurs!  

 

Daca nu stiu sigur daca si unde sa inscrie o fotografie, elevii pot oricand intreba organizatorii prin mail 

sau messenger.  

 

Atentie! 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. 

 

Desfasurarea concursului 

În fiecare săptămână (între 4 decembrie 2017 – 25 februarie 2018), un concurent are dreptul sa inscrie cate o 

fotografie la fiecare categorie (alb-negru, portret si diverse). La sfarsitul fiecarei săptămâni, toate creațiile sunt 

evaluate de un juriu condus de Radu Herjeu, coordonator LicArt, care va desemna semifinalistele.  

 

Participanții pot primi bonusuri constând în posibilitatea de a înscrie mai multe creații, de exemplu:  

 

 postarea unui anunț pe pagina de facebook despre începerea LicArt sau că o fotografie/poezie 

proprie e semifinalistă – o creație bonus  

 postarea de afișe în liceu – o creație bonus 

 organizarea unei prezentări despre LicArt în liceu – două creații bonus  

 

La sfârsitul perioadei de concurs semifinalistele vor intra in jurizarea finala pentru cele 3 premii, cate unul la 

fiecare categorie. Jurizarea va avea 3 etape: : 

 desemnarea nominalizatelor (se va face de catre juriul condus de Coordonatorul Festivalului. Imaginile 

nominalizate vor trebui trimise organizatorilor in format digital, in varianta originala (cea scoasa din aparatul 

de fotografiat) si in cea editata, la rezolutie maxima) 

 desemnarea finalistelor (se va face pe baza evaluarii de catre Marele Juriu a imaginilor nominalizate 

(ale caror variante originale au fost trimise de concurenti) – cantarind 80% din nota finala - si a 

performantelor din toata perioada de concurs - numarul semifinalistelor si al nominalizatelor – cantarind 20% 

din nota finala) 

 desemnarea castigatoarelor (se va face 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). Castigatorii celor 3 premii de la sectiunea 

Fotografie vor fi desemnati dintre acei finalisti care au avut cel puțin 3 creatii semifinaliste in cele 12 

saptamani de concurs! 

 

Finalistii vor fi invitati in Tabara de Creatie LicArt. In cadrul acesteia vor fi anuntati si premiati castigatorii 

concursului.  
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Alte detalii generale despre concurs 

 Castigatorii de anul trecut nu se mai pot inscrie la actuala editie. Dar o pot face anul viitor, daca vor 

mai fi liceeni. 

 Orice concurent poate participa atat la sectiunea poezie cat si la sectiunea fotografie. 

 Toti finalistii vor trebui sa prezinte buletinul si carnetul de elev in Tabara de creatie.  

 Finalistii care nu vor fi prezenti in Tabara de Creatie (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. 

 Nu se dau diplome de inscriere! Doar cei prezenti in Tabara vor primi o diploma care le va atesta 

calitatea de finalist al editiei a 17-a! 

 Toate creațiile inscrise in concurs vor intra in arhiva LicArt si vor putea fi publicate, cu specificarea 

autorului, pe paginile de web ale LicArt sau in alte publicatii tiparite sau electronice, site-uri 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 creațiile in vederea 

folosirii lor ulterioare. 

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

obligativitatii respectarii lui! 

 

 

 

 

Președinte Asociația Clubul Nouă ne Pasă, 

Iuliana Șerban 

 

 

 

 

 

 

         

 


