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CONCURSUL NAȚIONAL  “AMBASADORI CULTURALI” 

Ploiești – ediția a IIa – 26 – 28 mai 2023 

 

REGULAMENT 

Vă rugăm citiți cu atenție și în întregime regulamentul înainte de a aplica. 

 

Concursul: “Ambasadori culturali” 

Perioada: 26 – 28 mai 2023  

Locație: Filarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești 

Organizator: L’ecole de Belle Arte si ASOCIATIA MOMENTUM 

 

SCOP 

- Stimularea interesului tinerilor pentru studiul muzicii în învățământul de stat și particular. Confimarea 

importanței școlilor populare de artă, rolul pe care îl au acestea în ridicarea nivelului cultural al populației.  

- lansarea tinerelor talente;  

- stimularea valorii interpretative; 

- oferirea unei alternative culturale;  

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

- concursul este adresat copiilor, tinerilor și tuturor celor ce au aptitudini muzicale cu vârsta cuprinsă între 

6 și 18 ani, împliniți până la data Galei evenimentului; 

- candidații se pot înscrie până la data de 05.05.2022 prin transmiterea prin www.wetransfer.com la adresa 

de e-mail ambasadoriculturali@gmail.com a urmatoarelor documente (se transmite un singur fisier arhiva 

care va contine documentele necesare si filmuletul de prezentare; arhiva va fi denumita astfel: Nume 

Prenume/sectia/categoria la care participa/varsta – exemplu: Popescu Maria/pian/A/13 ani): 

         -    formular de înscriere completat corect şi integral; 

- acordul parental pentru participarea la concurs pentru concurentii care nu au implinit 18 ani; 
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- acceptul privind Protecția Datelor cu Caracter Personal;  

- certificatul de naștere/ C. I; 

- înregistare video 

Se interzice prelucrarea audio a înregistrării în studio. Concurenții, din momentul în care se înscriu în 

concurs se considera că își dau acceptul privind cedarea drepturilor în privința imaginilor și a clipurilor 

audio și video ce vor fi realizate pe parcursul concursului. 

 

Fiecare posibil concurent are obligația de a trimite un clip video cu prestația sa. Comisia de preselecție 

online își rezervă dreptul de a accepta/refuza dosarul de înscriere, în funcție de nivelul candidatului.  

 

STRUCTURA CONCURSULUI 

Categoria A dedicată participanților care studiază pian, vioară sau canto (muzică ușoară, clasic, popular) 

în școli populare de artă, centre culturale, cămine culturale, case de cultură, sistem privat.  

Categorii de vârstă 

Categoria 6-8 ani  

Categoria 9-12 ani  

Categoria 13-18 ani 

 

Categoria B dedicată participanților care provin din școli și licee cu profil vocațional (pian, vioară, canto 

- muzică ușoară, clasic, popular) care au atins un nivel profesionist mediu sau bun.   

Categorii de vârstă 

Categoria 6-8 ani  

Categoria 9-12 ani  

Categoria 13-18 ani 
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Programul concursului va conține 2 lucrări de stiluri diferite pentru ambele secțiuni la alegerea 

participantului, cu durata între 3 și 10 minute în funcție de categorie, după cum urmează: 

 

Categoria A:  

Categoria 6-8 ani - 3 min 

Categoria 9-12ani - 4 min 

Categoria 13-18 ani - 6 min 

 

Categoria B:  

Categoria 6-8 ani - 3 min 

Categoria 9-12ani - 4 min 

Categoria 13-18 ani - 6 min 

 

 Programul mentionat în fișa de înscriere nu poate fi modificat. Ordinea înterpretării se stabileşte la libera 

alegere a candidatului. 

Concurenții au obligația să trimită o piesă înregistrată pe adresa ambasadoriculturali@gmail.com până 

la data de 05.05.2022. In urma deliberării juriului concurenții care au trecut preselecția vor fi anunțați 

până în data de 15.05.2022. 

Concurenții declarați admiși în urma preselecției vor achita taxa de participare la concurs în sumă de 150 

RON, prin virament bancar în contul RO11BRMA0999100082740511 până la data limită de 20.05.2022, 

transmițând dovada plății prin mail. Descrierea plății va conține  

“Taxă înscriere AMBASADORI CULTURALI Nume Prenume Oraş” (exemplu: Taxă înscriere 

AMBSADORI CULTURALI Ionescu Ioana Bucureşti) 

Neachitarea acestei taxe în termenul prevăzut atrage eliminarea din concurs. 

 Deciziile juriului sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.  
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OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR 

Să respecte clauzele Regulamentului concursului; 

În cazul concurenților minori, însoțitorii sunt obligați să completeze numele și prenumele în fișa de 

înscriere; 

Pe întreaga desfășurare a festivalului, atât profesorilor, părinților, însoțitorilor, cât și participanților, le 

este interzis să contacteze membrii juriului; 

Participanții nu pot intra sau ieși din sală în timpul desfășurării actului artistic; 

Se obligă să păstreze liniștea și curățenia în sala de spectacol; 

Concurenții sunt rugați să participe la Gală în ținută festivă, având obligația să rămână până la sfârșitul 

evenimentului; 

Să respecte termenele de sosire, ordinea intrării în concurs stabilite de Organizator, în intervalul  aferent 

desfășurării festivalului-concurs; 

Să cedeze drepturile în privința imaginilor şi a clipurilor audio şi video ce vor fi realizate pe parcursul 

concursului; 

Să semneze contractele de cesionare a dreptului de autor în favoarea organizatorilor în vederea difuzării 

în mass-media și social media; 

Să accepte clauzele Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal, semnând totodată 

Declarația atașată prezentului Regulament; 

Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații, duce automat la eliminarea din concurs; 

Cheltuielile de transport, masă și cazare vor fi suportate de către concurenți; 

Cazarea se poate face la unul din cele două hoteluri partenere, fiind acordate discount-uri atât finaliștilor, 

cât și semifinaliștilor – Hotel Central și Hotel Best; 

 

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR 

Organizează și pun la dispoziție sala de spectacole și spațiile de repetiție necesare desfășurării festivalului; 

Asigură suportul tehnic necesar evenimentului (sonorizare de cea mai înalta calitate, microfoane, lumini, 

logistică etc.) 

Asigură buna desfășurare a semifinalei, finalei și imparțialitatea juriului de specialitate; 
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Organizatorii festivalului își rezervă dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma și înregistra toate 

prestațiile din cadrul etapelor concursului, inclusiv gala de premiere; 

Asigură corectitudinea și securitatea centralizării voturilor pentru clasamentele finale și parțiale; 

Asigură premiile; 

Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara 

timpului de repetiții și concurs. 

 

NOTAREA 

Notarea concurenților se va face de către fiecare membru al juriului pe formulare speciale individuale, cu 

note începând de la 5 la 10, fiind acceptate și sutimile; 

Membrul juriului care regăsește în lista concurenților elevi de a căror formare artistică sau impresariat se 

ocupă se abține de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalți membri ai juriului; 

În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face în 

funcție de nota acordata de Președintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va 

face prin decizia directă a Președintelui juriului; 

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor și clasamentelor rezultate din jurizare; 

Toate deciziile juriului sunt definitive și irevocabile; 

Rezultatele jurizării finalei se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior lista fiind 

publicată pe site-ul oficial; 

Concurenții care nu se regăsesc printre premiați vor primi diplome de participare 

 

Finala concursului se va desfăşura ca spectacol deschis publicului 

 

La solicitarea Organizatorului, câștigătorul Trofeului va fi invitat sa susțină un minirecital atât la ediția 

imediat următoare a Concursului, cât și va fi propus în cadrul unor stagiuni ale institutiilor de profil din  

Romania (Filarmonici, Teatre, Case de Cultură), în acest caz beneficiind de decontarea de către 

organizator a cheltuielilor de transport, cazare și masă pentru perioada solicitată, cât și a unui onorariu.  

 

Totodată câștigătorii concursului vor primi recomandări din partea unor personalități marcante în vederea 

dezvoltării și a evoluției participantului în cariera sa artistică. 
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In caz de egalitate la punctaj pentru unu sau mai multi concurenti, departajea acestora se va face în funcție 

de nota acordată de presedintele juriului.  

 

Premiile vor fi oferite în RON și vor fi plătite laureaților prin virament bancar în conturile comunicate de 

concurenți în cel mult 30 de zile lucrătoare de la Gala Festivalului, după reținerea la sursă a taxelor și 

impozitelor aferente, conform legislației aplicabile.  

 

Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de Organizator – vor fi comunicate 

în timp util pe site-ul concursului și pe cel al organizatorilor. 

 

PREMII 

TROFEU – 3000 RON (marele premiu) 

La fiecare categorie a fiecarei sectiuni se vor acorda mai multe premii Premiul I, Premiul II sau Premiul 

III, Premiul juriului, Premiul de popularitate, Premii speciale.  

Numărul de premii va fi hotărât de Juriu, în funcție de valoarea artistică a concurenților. Premiile constau 

în sume de bani. 

Tuturor participanților le vor fi înmânate diplome de participare în cadrul Concursului Național  

"AMBASADORI CULTURALI", Ploieşti, ediția I.  

În funcție de interesul și disponibilitatea câștigătorilor, premiile mai pot conține reduceri la taxa de 

participare la Masterclass-urile organizate. 

Toate datele menționate mai sus, se pot modifica, organizatorii concursului având obligația de a anunța în 

prealabil pe site-ul festivalului orice eventuale modificări survenite în regulamentul de concurs. 

 

Date de contact: 

ambasadoriculturali@gmail.com 

Str. Golești nr 5, Ploiești, Prahova 
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