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                      C Ă T R E  

TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Clubul Copiilor Huedin, sub îndrumarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi în 

parteneriat cu Consiliul Local Huedin şi Primăria oraşului Huedin organizeazã cu ocazia 

ZILEI ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA COPILULUI, ( 5 iunie), Concursul Naţional 

de Fotografie “STOP VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA COPIILOR !”, ediţia I. 

Acţiunea este cuprinsã în Calendarul activitãţilor extraşcolare 2010 al Ministerului 

Educaţiei Cercetãrii,Tineretului şi Sportului la  Cap. 2.1. Domeniul cultural-artistic, pct. 50. 

Scopul acestei activitãţi educative este este de a trage un semnal de alarmã asupra  a  

tot  ce  inseamnã  violenţa  domesticã ,  al  abuzului  asupra  copilului  in  toate formele 

sale:  fizic,  emoţional,  sexual, neglijare şi al abandonului de copii 

Ataşat găsiţi regulamentul şi condiţiile de participare. 

 

   Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj                                 Clubul Copiilor Huedin 

   Inspector pentru activitatea educativă                        Director 

            prof. Daniela Sãlãgean                   prof. Gh. Sobec 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTUL 

CONCURSULUI NAŢIONAL DE FOTOGRAFIE 

                   „STOP  VIOLENŢEI  ASUPRA  COPIILOR !” 

          1. SCOPUL:     Obiectivul general al proiectului este de a trage un semnal de alarmã 

asupra  a  tot  ce  inseamnã  violenţa  domesticã ,  al  abuzului  asupra  copilului  in  toate 

formele sale:  fizic,  emoţional,  sexual, neglijare şi al abandonului de copii.                   

          2. OBIECTIVE: 

   - o mai bunã informare a  elevilor, cadrelor didactice, comunitãţilor  locale  cu privire  la 

formele de violenţã asupra copiilor; 

   - formarea şi dezvoltarea simţului estetic al elevilor, stimularea creativităţii tuturor; 

   - descoperirea şi susţinerea tinerelor talente; 

   - perfecţionarea deprinderilor de utilizare a tehnicii şi aparaturii fotografice; 

   - sensibilizarea  opiniei  publice,  prezentarea  fenomenului  de violenţã  asupra copilului 

văzută prin ochii copilariei. 

           3. CONDIŢII DE PARTICIPARE  

         Concursul este gratuit. Lucrările fotografice vor avea dimensiunea A 4 şi pot fi  color, 

alb-negru  sau sepia.  Un cadru didactic coordonator poate inscrie in concurs maxim 5 elevi 

pentru fiecare categorie de vârstã.  Fiecare  elev  poate  participa  cu  o singurã fotografie în 

concurs.  Totodată,  fotografiile  trimise  la  concurs  nu trebuie să fi fost publicate vreodată. 

Nu pot participa imagini care combină elemente ale mai multor fotografii sau care au 

elemente eliminate.  Micile  retuşuri de culoare şi luminozitate vor fi acceptate. Fotografiile 

primite la redacţie nu vor fi returnate.  Ele devin  proprietatea unitãţii şcolare organizatoare. 

Participanţii  trebuie  să  deţină  dreptul asupra tuturor fotografiilor înscrise de ei la concurs. 

Trimiterea  unei  fotografii  pentru  acest concurs este considerată declaraţie de acceptare de 

către concurent a tuturor condiţiilor prezentate mai sus. 

      Fiecare lucrare va avea menţionat: 

              - pe faţă:        Titlul lucrãrii 

              - pe verso     - numele şi prenumele elevului 

                                   - categoria de vârstã şi anul naşterii 

                                   - clasa / grupa  - instituţia de învăţământ, localitatea şi judeţul 

                                   - numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător 



          Fotografiile care nu respectă regulile menţionate, vor fi descalificate. 

Lucrările, odatã cu  Formularul  de  înscriere,  vor  fi expediate prin poştã, pe adresa:   

Clubul   Copiilor   Huedin,   Str. Vlădeasa  nr. 7,  cod  405400,  judetul Cluj, cu menţiunea  

pentru  Concursul   “Stop violentei asupra copiilor !”. 

           4. GRUP ŢINTĂ:   elevi cu vârsta cuprinsã între 8 si 19 ani (nascuti 2002 - 1991) de 

la toate de la toate formele de învãţãmânt preuniversitar  (şcoli generale, licee, colegii,  

grupuri şcolare, şcoli speciale, palate şi cluburi ale copiilor) 

           5. CATEGORII DE VÂRSTĂ          - A                8 - 11 ani    (nãscuţi 2002 - 1999) 

                                                                     -  B              12 - 15 ani    (nãscuţi 1998 - 1995) 

                                                                     -  C              16 -1 9 ani    (nãscuţi 1994 – 1991) 

            6. CALENDARUL CONCURSULUI 

          - 1 - 30 aprilie 2010:                 selecţia lucrărilor la nivelul unităţilor de învăţământ 

          - 1 - 20 mai 2010 (data poştei):   trimiterea lucrărilor  

          - 5  iunie 2010:                           vernisajul expoziţiei si jurizarea lucrărilor 

                              - ZIUA ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA COPILULUI - 

          - 6-10 iunie 2010                        trimiterea diplomelor câştigătorilor prin poştă 

            7. JURIZARE 

          Evaluarea lucrãrilor se va  realiza  de  către  un  juriu  format din profesori de arte 

vizuale, fotografi profesionişti şi persoane care lucreazã în domeniul protecţei copilului 

care  vor  urmări  originalitatea  fotografiilor, calitatea execuţiei tehnice şi valoarea artistică 

(mesajul transmis).  Se vor acorda diplome pentru locurile   I,  II,  III şi  menţiune la fiecare 

categorie de vârstă,  Marele Premiu pentru cea mai bună lucrare din concurs şi  Premiul  de  

popularitate  pe   baza  votului   elevilor  care  viziteazã expoziţia.  Toate  cadrele  didactice 

participante cu elevi la concurs vor primi Diplomã de participare. 

Persoane de contact:   Coordonator cerc Foto:     prof. Pandele Cristian  tel. 0749127826 

                                    Director:                            prof. Sobec Gheorghe  tel. 0744601789 

                                                                              e-mail: clubulcopiilor_huedin@yahoo.com    

                                        

   

                                                            Director 

                              prof. Gh. Sobec 



Unitatea şcolarã ____________________________________________________________ 

Localitatea         ________________Codul ______ Strada __________________   Nr. ____ 

Judeţul ______________________________ 

E-mail ______________________________ 

Nr.  ____ din _________2010 

 
 

FORMULAR   DE   ÎNSCRIERE 
la 

Concursul National de Fotografie 

„Stop violenţei asupra copiilor !” 
editia I, organizat de Clubul Copiilor Huedin, jud. Cluj, 

 
Numele şi prenumele îndrumătorului:         ……….............…………………....................………………… 

Specialitatea:           ……………....………......………………....................…………………........................ 

Elevi participanţi: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa 
/Grupa 

Anul 
naşterii 

Titlul lucrării 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

 
                                    Director,                                                   Semnătura cadrului didactic,  
                                       L.S.     ________________                                                        


