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Secțiunea

REGULAMENT DE CONCURS

Tema Concursului: „DEUX PIECES LA MODĂ”
➢ Subsecţiunea I (participare indirectă): „Sunt talentat..., vreau să devin un designer de
succes” (îmbrăcăminte şi accesorii inspirate din tematica concursului) – Concurs de design
vestimentar
Fiecare elev se poate înscrie cu un singur portofoliu, care trebuie să conţină maxim trei
lucrări realizate pe format A4 sau A3 în următoarele tehnici: desen, grafică, pictură, colaj.
Lucrările cuprinse în portofoliu pot fi realizate fie într-o singură tehnică, fie în tehnici
diferite.
Pe fața fiecărei lucrări din portofoliu se va aplica în partea dreaptă jos o etichetă pe care
se vor scrie: numele elevului, clasa, şcoala, localitatea, județul, titlul lucrării şi numele
profesorului coordonator.
La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de următoarele criterii:
- sugestivitatea lucrării;
- calitatea şi originalitatea execuţiei;
- adaptarea la tendinţele modei actuale;
- respectarea temei concursului.
Portofoliul de lucrări se va trimite până la data de 14 aprilie 2022, pe adresa: Colegiul
Tehnic „Cibinium” Sibiu, str. Dealului nr. 4, Sibiu, judeţul Sibiu, cod 550010 cu menţiunea
"Pentru concursul DEUX PIECES LA MODĂ” Subsecțiunea I.
▪ Se va organiza o expoziție în școală, cu lucrările elevilor.
Un cadru didactic poate coordona lucrările a maxim 5 elevi.
Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi.
Lucrările elevilor nu se restituie.
➢ Subsecţiunea a II-a (participare indirectă): „Sunt mereu la modă” – alegerea și
caracterizarea unui ansamblu vestimentar – îmbrăcăminte de ocazie –
Condiții de redactare:
Lucrările vor avea maxim 2 pagini. Vor fi redactate în Microsoft Word, format A4, font
Times New Roman, mărime 12, distanța dintre rânduri 1,5, margini egale de 2 cm, aliniat
stânga-dreapta (Justify). Se vor folosi obligatoriu diacriticele. Titlul lucrării va fi scris cu
font Times New Roman 14, centrat; la 2 rânduri sub titlu se va scrie numele elevului, clasa,
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instituția, localitatea, județul, numele profesorului coordonator, cu Times New Roman 12,
aliniat stânga.
Lucrările vor fi realizate individual și vor fi trimise în format pdf la adresa
festivalapopa@gmail.com până în data de 14 aprilie 2022. În mesajul de trimitere a lucrărilor se
vor menționa obligatoriu elementele de identificare (județul, școala, secțiunea, respectiv
subsecțiunea și titlul lucrării).
La evaluare se vor avea în vedere următoarele aspecte:
- alegerea produsului corespunzător temei propuse;
- materiale utilizate în funcție de modelul ales;
- detalii componente, etc.;
- cusături utilizate, etc;
- utilaje posibile folosite la confecționarea și finisarea produsului;
- complexitatea produsului;
- alte aspecte corespunzător modelului ales, la latitudinea elevului.
Un cadru didactic poate coordona lucrările a maxim 3 elevi.
Alte precizări:
• Tema pentru Subsecțiunea I este: „DEUX PIECES LA MODĂ”, iar pentru
Subsecțiunea a II-a se alege și caracterizează îmbrăcăminte de ocazie.
• La subsecțiunea I se vor acorda premiile I, II, III şi premii speciale pentru fiecare
tip de tehnică: desen; grafică; pictură; colaj.
• La subsecțiunea a II-a se vor acorda premiile I, II, III şi premii speciale.
• La secțiunea „Design vestimentar - creație textilă” nu se admit contestaţii.
• Înscrierea în concurs este obligatorie și se va face până în data de 26 martie 2022
folosind link-ul
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1plFQ0KCxDdHcRp4R8v2d2eQcPlZqHrw1cwKhUFGxWI/edit?usp=sharing .
• Elevii participanţi şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare.
• Jurizarea lucrărilor se va desfășura în perioada 2 - 6 mai 2022.
• Comunicarea rezultatelor în data de 9 mai 2022.
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