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Regulament pentru concursul de film 
Ipostaze etnografice – Concurs naţional de film etnografic  

10-11 octombrie 2019 
  
 
 Având ca obiectiv cercetarea, cunoaşterea şi promovarea specificului etnografic al zonei noastre, 
Serviciul Cercetare, Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” 
Galaţi organizează a cincea ediţie a concursului „Ipostaze etnografice – Concurs naţional de film 
etnografic”.  
 
Informaţii generale: 

 Programul concursului cuprinde o competiţie de filme etnografice. Durata fiecărui film nu trebuie 
să depăşească 30 de minute; 

 Data de producţie: 2005-2019; 

 Filmele vor fi luate în considerare numai dacă sunt însoțite de formularul de înscriere, filmele 
pentru preselecţie ajung în posesia Centrului Cultural „Dunărea de Jos” înainte de termenul limită 
5 octombrie 2019; 

 Persoana sau instituţia care înscrie filmul este responsabilă pentru veridicitatea datelor din 
formularul de înscriere; 

 Filmele pot fi trimise pe transfer, on line, pe adresa sectiacercetare@gmail.com, sau prin poștă. 
Costurile de trimitere la concurs sunt suportate de către participanţi. Pe fiecare DVD trebuie trecut 
numele filmului. Datele de identificare trebuie trecute atât pe copertă cât şi pe dvd. În momentul 
în care veţi expedia DVD-urile vă rugăm să folosiţi coperţi de plastic sau tip „bubble pack” pentru 
ca acestea să nu sufere deteriorări pe durata transportului; 

 Filmele participante la edițiile anterioare nu sunt acceptate în concurs; 

 Un realizator se poate înscrie în concurs cu maxim două filme; 

 Instituția organizatoare asigură cheltuielile de masă și cazare pentru un singur reprezentant al 
filmului înscris și câștigător în competiție; transportul va fi suportat de către concurenți sau 
instituțiile pe care le reprezintă; 

 Centrul Cultural „Dunărea de Jos” nu îşi asumă responsabilitatea pentru pachetele pierdute sau 
deteriorate în tranzit; 

 Concurenţii vor prezenta filmele pe suport DVD, în format DVD, iar cele trimise on line mp4. 

 DVD-urile trimise pentru preselecţie nu vor fi returnate; 

 Fiecare câștigător va primi o diplomă la concurs. 
 
 

Adresa la care vor fi trimise filmele pentru concurs este următoarea: 
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 

Str. Domnească nr. 61, cod poştal 800008 
Judeţul Galaţi 

Tel/fax 0236 418 400 
Cu mențiunea pentru concursul IPOSTAZE ETNOGRAFICE 
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Juriul va acorda următoarele premii: 
 
MARELE PREMIU – 1.000 lei 
 
PREMIUL I – 800 lei  
 
PREMIUL II – 600 lei 
 
PREMIUL III – 400 lei 

 
 
 Juriul are latitudinea acordării sau neacordării unora dintre premii, precum şi a redistribuirii lor, în 
funcţie de valoarea artistică a filmelor. DECIZIILE JURIULUI SUNT INCONTESTABILE. 
 În plus, juriul mai poate acorda şi alte mențiuni, însoţite sau nu de remunerare financiară, din 
partea altor instituţii partenere. 
 Peliculele trimise pentru concurs nu se înapoiază, ci rămân în patrimoniul instituţiei 
organizatoare, constituindu-se într-o arhivă, şi cu drept de folosinţă pentru promovarea manifestării în 
acţiunile Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, precizând întotdeauna numele şi prenumele realizatorului 
filmului, fără vreo pretenție de ordin financiar din partea autorilor. 
 În situația în care premiantul nu este prezent la decernarea premiilor, cheltuielile pentru 
expedierea banilor aferenți premiului vor fi suportate din contravaloarea acestuia. 
 Desfăşurarea evenimentului va avea loc în perioada 10-11 octombrie 2019 (în data de 10 octombrie se 
vor viziona filmele înscrise în concurs şi 11 octombrie va fi festivitatea de premiere) la Salonul Artelor de la 
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, la o oră care va fi ulterior anunţată. 
 Informaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, tel. 0236/418 400, 
tel [fax] 0236/415 590,  e-mail: sectiacercetare@gmail.com 

 
 
PARTICIPAREA LA CONCURS PRESUPUNE ACCEPTAREA TUTUROR CONDIŢIILOR MENŢIONATE ÎN 

PREZENTUL REGULAMENT 
 
 

CALENDARUL CONCURSULUI: 
Ultimul termen de primire a filmelor: 05.10.2019 
Desfăşurarea Evenimentului: 10-11.10.2019 
Publicarea rezultatelor pe site-ul www.ccdj.ro: 12.10.2019 
Expedierea diplomelor și a premiilor – în termen de o lună de la desfășurarea evenimentului 
 

 
      

                   Sef  Serviciul Cercetare, 
                              Eugenia Notarescu 

 
 
 

MANAGER, 

 FLORINA ZAHARIA 
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Fişă de participare 

Ipostaze etnografice – Concurs naţional de film etnografic  

Ediţia a V-a, 10-11 octombrie 2018 

Titlul filmului: ______________________________________________________________________ 

Realizator(i):________________________________________________________________________  

Producătorul/Instituţia pe care o reprezintă: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Profesia: ____________________________________________________________________________ 

Adresa: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Telefon/fax: ________________________________________________________________________ 

E-mail/Adresă internet:____________________________________________________________ 

Anul producerii filmului: ______________ 

Durata filmului:____________ 

Scurt rezumat al filmului: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________             

 Participarea la acest concurs presupune acceptarea tuturor condiţiilor precizate în regulament. 

Îmi exprim consimțământul în mod expres cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestora, de către Centrul Cultural ,,Dunărea de Jos” Galați pentru desfășurarea activității și 

promovarea culturală, în conformitate cu dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor. 
   DA   NU  

 

Data          Semnătura 
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CV-ul realizatorului 

Nume, Prenume  

Data şi locul naşterii  

Studii  

 

 

 

 

 

Experienţă anterioară 

în domeniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresă  

 

 

Telefon  

E-mail  
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Adresă internet  

 

 


