“Danube Art Master 2018”-International School Competition
„ARTISTUL DUNARII 2018”
Motto: „IMPLICARE PENTRU O DUNARE MAI SANATOASA!”
Organizat in comun de catre Parteneriatul Global al Apei din Europa Centrala si de Est
(GWP CEE) si Comisia Internationala pentru Protectia Fluviului Dunare (ICPDR), concursul
incurajeaza copiii sa acorde o mai mare atentie cursurilor de apa din zona lor si sa reflecte
la ceea ce inseamna mediul ambiental pentru ei. Copiii din toate scolile, ONG-uri, Centre
de zi pentru ingrijire, sau asociatii ale copiilor din bazinul Dunarii, sunt invitati sa creeze o
lucrare artistica si sa ia parte la concursul „Artistul Dunarii”, competitie care a unit mii si mii
de copii de-alungul Dunarii inca din 2004 la fiecare editie.
Detalii despre concurs
Participantii trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 6 si 18 ani si sa apartina unei tari din
bazinul Dunarii (Germania, Austria, Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croatia,
Bosnia & Herzegovina, Serbia, Muntenegru, Romania, Bulgaria, Moldova and Ucraina).
Concursul se desfasoara la nivel national si nivel international.
Dupa selectia la nivel national, castigatorii vor concura la nivel international. Participantii
sunt rugati sa ia legatura cu organizatorul national pentru aflarea termenului limita de
inscriere a lucrarilor.
Sunt doua categorii in concurs: lucrarea artistica si un scurt film video, tema acestui
an: “IMPLICARE PENTRU O DUNARE MAI SANATOASA!
Lucrarea artistica
Copii sunt rugati sa se deplaseze la malul unei ape, ideal la Dunare sau la un afluient al
Fluviului, si sa creeze o lucrare din materialele gasite acolo ( chiar si deseuri, dar nu
numai), avand un mesaj pentru mediu ambiental. Odata creata lucrarea, sa o fotografieze
color si sa o trimita organizatorului national.
Dimensiunea minima a fotografiei digitale este de 150 DPI.
Nu vor fi acceptate desene sau lucrari de pictura.
Video
Concurentii sunt rugati sa creeze un film cu durata de 1 (un) minut al carui mesaj sa se
inscrie in tematica concursului. Filmul atat trebuie sa dureze, un (1) minut, cu telefonul sau
cu camera de filmat si sa nu fie gen animat.
Selectia castigatorului: La etapa nationala, lucrarile vor fi evaluate de catre organizatorul
national. Premiile la aceasta etapa pot fi diferite de la tara la tara, participantii fiind rugati sa
se adreseze organizatorului pentru detalii. (Mai jos, din Romania)

La etapa internationala, un juriu international va evalua lucrarile. Membrii juriului sunt
reprezentantii nationali la Comisuia Internationala pentru Protectia Fluviului Dunare ( unul
pe tara). Pentru a se asigura obiectivitatea, textul sau alte detalii privind originea nationala
a lucrarii va fi acoperit pentru a se asigura o evaluare neutra. Decizia juriului este finala.
Autorii celor mai reusite lucrari for fi nominalizati drept ’Artistii Dunarii’ si vor fi rasplatiti cu
premii care sa ii motiveze precum un aparat de filmat si alte obiecte care au legatura cu
apa. Castigatorul international / castigatorii va fi anuntati prin e-mail.
Se va decerna un premiu special pentru ’Cea Mai Placuta/The Most Liked’ lucrare si film
video pe pagina oficiala de Facebook a „Artistului Dunarii”. Doar lucrarile si filmele video
prezentate oficial de catre organizatorii nationali vor concura la aceasta categorie (Premiul’Cea/Cel Mai Placut(a)).
Premiile nu pot fi schimbate si nici evaluata in bani.
Nu se pot inscrie in concurs salariatii si personalul din cadrul GWP CEE si ICPDR, precum
si membrii de familie (parinti, parteneri, copii, frati si bunici) de la organizatorii nationali.
Participarea in concurs reprezinta totodata si consimtamantul castigatorului ca numele si
lucrarea inscrisa sa devina publice in publicatiile GWP CEE si ICPDR.
GWP CEE si ICPDR isi rezerva dreptul de a folosi fotografiile/filmele video fara a solicita
permisiunea autorilor cat si a celor reprezentati in lucrari.
ATENTIE:
Fotografiile ( 150DPI) vor fi trimise pe adresele de e--mail:
 ccegalati@gmail.com;
 eco@cceg.ro;
PANA LA DATA DE 25 IUNIE, ORA 18.00
ROMANIA:
Organizator national: Centrul de Consultanta Ecologica Galati (CCEG)
Coordonator: prof. Petruta Moisi,
Tel. mob: +40 724 049 138 ( tel. fix, acasa, seara,: +0236 41 91 20)
Web site: www.cceg.ro;
FB account:www.facebook.com/ecocounsellingcentre.galati
Cu sprijin din partea:
Parteneriatului Global al Apei, Romania (ONG)
Administratiei Nationale “Apele Romane”
Ministerul Apelor si Padurilor
Pentru mai multe informatii, accesati:
www.danubeday.org ( arhiva foto si informatii)
contact: Gergana Majercakova, GWP CEE Secretariat,
gergana.majercakova@gwpcee.org
Nota: Traducere din lb.engleza: Centrul de Consultanta Ecologica Galati, Romania
Prof. Petruta Moisi, presedinte

