Concurs de desen si colaje “Intamplari cu bunici despre caini si pisici”
pentru promovarea
adoptiilor de caini din adaposturile brailene
Etapa a 2-a a campaniei “Mai putini caini pe strada”

Organizatori: Asociatia “Initiativa Cetatenilor Seniori”, Primaria Municipiului Braila, Uniunea
Judeteana a Seniorilor, Braila.
Pagina concursului : www.facebook.com/maiputinicainipestrada
Informatii : valexa2do@yahoo.com

Scurta prezentare a concursului
•

•
•
•
•
•

Concursul are loc in cadrul campaniei “Mai putini caini pe strada” si se adreseaza copiilor de
6-14 ani in echipa cu un adult in varsta de cel putin 50 de ani din familie sau de la scoala
unde invata.
Concursul are loc numai in conditiile in care exista minim 50 concurenti cu adoptii
confirmate la data de 10 martie 2014.
Concursul este dotat cu un premiu special, trei premii si 10 mentiuni.
Vor fi acceptate in concurs doar echipele care – in afara de desenele sau colajele depuse
la termen- vor realiza cel putin o adoptie din adaposturile brailene.
Este permisa participarea fiecarei echipe numai cu un singur desen sau colaj .
Nu se admit contestatii.

Premii oferite
•

Premiul special pentru echipa care realizeaza numarul cel mai mare de adoptii si are punctajul
cel mai mare in concurs :
- O calatorie de o saptamana in Polonia oferita de asociatia “Initiativa Cetatenilor Senior
- Un ghiozdan cu rechizite oferit de Primaria Municipiului Braila
- Bilete la teatru oferite de Primaria Municipiului Braila

•

Premiul 1 oferit echipei clasate dupa castigatorul premiului special :
- Trusa de pictura oferit de Primaria Municipiului Braila

-

Colectia “Vechi taine gospodaresti” oferita de asociatia “Initiativa Cetatenilor Seniori”
Un ghiozdan cu rechizite oferit de “Uniunea judeteana a seniorilor” din Braila
Bilete al teatru

•

Premiul 2 pentru echipa clasata dupa castigatoarea premiului 1.
- un ghiozdan cu set complet de rechizite Primaria Municipiului Braila
- o colectie de DVD uri musicale oferita de Primaria Municipiului Braila
- Volumul Reader’s Digest “Alimente contra boli” oferit de asociatia “Initiativa Cetatenilor
Seniori”
- Bilete la teatru oferite de Priam

•

Premiul 3 - Un ghiozdan cu set complet de rechizite oferit de Primaria Municipiului Braila
- O seara in familie oferita de Uniunea Judeteana a Seniorilor din Braila
- Bilete la teatru oferite de Primaria Municipiului Braila

•

10 mentiuni oferite de Primaria municipiului– bilete la teatru

Calendar
27 feb - 8 martie – realizarea si postarea lucrarii pe https://www.facebook.com/maiputinicainipestrada
27 feb - 9 martie - se programeaza si realizeaza vizite la adaposturi si procedura de adoptie . Contact
mari_barbu@yahoo.com , SUPAGL Braila .
9 martie – culegere de like-uri pentru lucrarea postata. Like-urile obtinute inainte si dupa aceasta data
nu sunt valabile
10 martie - finalizarea procedurilor de adoptie si a listelor de adoptie, puctajul pe echipe in functie de
numarul de adoptii si like-uri . In caz de prelungire a vizitelor de adoptie la adapost, finalizarea
procedurilor se poate prelungi pana in 14 martie.
11-17 martie – jurizare, decizie pentru premiul special si premiile 1, 2,3 si lista de mentiuni , pregatire
eveniment / Juriu : V. Alexandru, D. Ciocan, T. Rusu Preda, M. Capatana , M. Barbu
18 martie – eveniment premiere si expozitie toate lucrarile - Bilbioteca Judeteana P.I.
Regulament de concurs
Sumar
•

Concurs civic de desen si colaje

•
•
•

•

Echipe formate dintr-un copil de 6-14 ani si un senior (peste 50 ani), membru al familiei sau
professor/invatator la scoala unde invata copilul
Tema “Intamplari cu bunici despre caini si pisici”
Sursa de informare si documentare : Internet, biblioteca personala, experiente personale ale
familiei si prietenilor dar si Colectia de mituri, legende si experiente personale coordonata de
asociatia “Confidence”- Bulgaria in cadrul proiectului european “ Senior Citizens Empowerment
for Active Aging” .
Criteriu obligatoriu de participare - realizarea a cel putin unei adoptii pe parcursul concursului.

Criterii si punctaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Civism – (numar de adoptii) - 40 pct pentru o adoptie
Respectarea temei - 20 pct
Implicarea unui senior membru al familiei sau profesor/invatator - 10 pct
Relevanta comentariului - 10 pct
Modul de prezentare pt expozitie - 10 pct
Numar de like-uri pe Facebook - 10 pct

Instructiuni pentru participanti:
Pentru a avea sanse in acest concurs trebuie sa stiti uramatoarele :
•
•

•

•

•

Concursul se desfasoara pe Facebook la adresa www.facebook.com/maiputinicainipestrada
Pentru a putea participa se recomanda un cont pe Facebook de unde sa solicitati sprijinul
organizatorilor pana in data de 27 februarie si sa urmariti desfasurarea concursului; pana in 8
martie puteti posta lucrarea cu care participati in concurs si unde veti primi like-urile in data de
9 martie; fotografiati lucrarea si postati-o direct pe pagina concursului unde veti aduna si likurile.
Pentru a putea ramane in competitie este obligatorie si punctata adoptia cel putin a unui caine
din adapost in perioada 27 februarie -9 martie. Cu cat realizati mai multe adoptii cu atat aveti
un punctaj mai mare. Fiecare adoptie primeste 40 de puncte. Intrati in Top 14 cu o adoptie, dar
nu este sigur ca puteti castiga premiul special doar cu atat.
Pentru a putea participa la concurs, este obligatoriu si punctat cu 10 puncte parteneriatul
copilului cu un senior(peste 50 ani) din familie sau profesor/invatator de la scoala unde invata
copilul. Ambii membri ai echipei trebuie mentionati ca autori ai lucrarii afisate pe
www.facebook.com/maiputinicianipestrada. Membrul senior al echipei poate fi o persoana de
peste 50 de ani (bunic, matusa, unchi, mama, tata, verisor, nas, profesor, invatator, etc).
Validarea varstei se face la intalnirea cu echipele din Top 14 . Respectarea varstei este conditie
de concurs. Locul dvs . este luat de echipa imediat urmatoare, daca varsta de 6-14 ani pentru
copii si peste 50 de ani pentru seniori nu este respectata. Seniorii sunt grupul tinta al proiectului
gazda.
Prezenta seniorului in echipa cu un copil de 6-14 ani este importanta pentru ca poate ajuta
copilul sa se inscrie, sa se documenteze, sa-si aleaga ideea desenului sau colajului, sa aleaga

proverbul, basmul, intamplarea pe care doreste sa o ilustreze, sa aleaga titlul sau comentariul
/dialogul pentru lucrarea, sa verifice punctajul si sansele de castig, SA CONVINGA RUDELE,
PRIETENII, VECINII, COLEGII, ETC sa adopte legal un caine din adaposturile brailene. La randul
lor, copiii mai mari ii pot chiar invata pe seniori sa lucreze pe Internet/Facebook.
Cum va inscrieti si cum urmariti concursul ?
1. Postati pe pagina Facebook a concursului www.facebook.com/maiputinicainipestrada in data
perioada 27 feb - 8 martie . Fotografia desenului sau colajului va fi insotita de urmatoarele date
: numele, varsta membrilor echipei si titlul lucrarii.
2. Solicitati like-uri pentru lucrarea voastra de la alti utilizatori de Facebook, prieteni, colegi,
membri ai familiei NUMAI pentru data de 9 martie. Like-urilor inainte sau dupa aceasta nu se
iau in considerare. Numarul de like-uri din ziua de 9 martie va poate creste sansele in
clasamentul general. Numarul minim de like-uri este 20 pentru 10 puncte. Fiecare like in plus
conteaza pentru 1 punct. In caz de egalitate in clasamentul general, se vor face trageri la sorti.
3. Urmariti rezultatele de pagina de concurs. www.facebook.com/maiputinicainipestrada

Criterii de evaluare si punctaj
1.

“Civism” – acest criteriu se refera la numarul de adoptii si masoara capacitate echipei de a
convinge diferite personae din familie sau anturaj sa adopte un caine din adapost. Puteti
obtine 40 de puncte pentru o adoptie. Pentru a fi admis in concurs trebuie sa aveti o adoptie
confirmata de SUPAGL. Deoarece acest criteriu este decisiv pentru clasarea in Top 14,
numarul de adoptii este foarte important. Pentru fiecare adoptie in plus se acorda 40 de
puncte. Selectia se face dupa realizarea clasamentului general. Locurile premiate vor fi in
top 14. Premiul special revine cel mai sigur echipei cu minim 2 adoptii validate.
• Cum puteti convinge pe cineva sa adopte un caine :
• Adoptia este gratuita;
• Cainii pregatiti pentru adoptie sunt inregistrati, vaccinati, deparazitati, sterilizati si au
carnet de sanatate;
• Cel mai convingator este sa le oferiti posibilitatea sa viziteze adaposturile brailene unde
isi pot alege un caine pregatit pentru adoptie. Pentru aceasta, in perioada 27 februarie-9
martie, cu eventuala prelungure pana in 14 martie in cazul in care mai sunt de facut
vizite la adapost; contactati SUPAGL Braila, Marasesti 39, sau prin e-mail :
mari_barbu@yahoo.com
• Confirmarea punctajului pentru “civism” este facuta de SUPAGL Braila ;
• Cei ce adopta caini vor fi invitati sa va sustina la evenimentul de premiere, alaturi de
familie .

IMPORTANT ! punctajul obtinut pentru “civism” este cel care va garanteaza obtinerea premiului special.
Atentie, daca realizati mai mult de o adoptie v-ati putea clasa mai bine si castiga premiul special.

Seniorul care face parte din echipa castigatoare va merge o spatamana in Polonia cu echipa de
proiect.
2. Respectarea temei : primiti 20 de puncte pentru respectarea temei “Intamplari cu bunici
despre caini si pisici” astfel : desenul sau colajul trebuie sa ilustreze o intamplare din viata
voastra sau despre care ati auzit sau citit, un basm, un proverb, o superstitie. Pot fi caini sau
pisici in ipostaze prietenoase, comice, agresive sau in orice ipostaza inspirata de intamplari
reale traite de voi sau de bunici/parinti; nu ezitati sa utilizati Internetul pentru a ilustra ideea
dvs fie prin colaj, fie prin desen. Utilizati colectia de mituri, legende, basme , superstitii ,
proverb, realizata in proiectul nostrum de catre partenerul bulgar Confidence si afisata la
www.facebook.com/groups/InitiativaCetatenilorSeniori dar si cu link pe pagina de concurs.
Fiti creativi. Internetul, rudele si prietenii va pot fi cu siguranta de ajutor.
IMPORTANT ! Nu uitati ca like-urile primite de desenul sau colajul dvs. NUMAI in data de 9 martie pot fi
decisive pentru departajarea concurentilor in clasamentul general. Un like valoreaza 1 punct.
3. Criteriul 3 este ca echipa sa fie formata dintr-un copil de 6-14 ani si un senior (+50)din
families au de la scoala une invata copilul . Primiti 10 puncte pentru implicarea membrilor
seniori (peste 50 ani) din familie sau de la scoala unde invata copilul. Conditia este ca
numele, varsta, calitatea sa insoteasca fotografia lucrarii postata pe Facebook. Fotografiei
postate i se adauga titlul, numele membrilor echipei si varsta.
IMPORTANT! Partenerul senior este foarte important pentru obtinerea de 10 puncte obligatorii. De
asemenea seniorul poate contribui semnificativ la realizarea adoptiilor, isi poate folosi experienta si
cunostintele pentru a ajuta la alegerea ideii pentru un desen sau cola castigator, si, daca este necesar ,
la alegerea titlului, a comentariul, ect. Poate relationa cu organizatorii, poate ajuta la intelegerea si
respectarea regulamentului de concurs. La intalnirea cu echipele clasate in Top 14 se verifica respectarea
varstei de participare.
4. Pentru relevanta comentariului/subtitrarii la desenul sau colajul prezentat veti primi 10
puncte . Comentariile/dialogurile/proverbele, etc titlul lucrarii contribuie la transmiterea
ideii ilustrate de desen sau colaj. Acestea pot fi proverbe, numele eroilor din sesen sau colaj,
epigrame, titluri de povesti/basme, orice alta forma care va ajuta sa transmiteti cat mai
bine, mai amuzant, mai placut ideea desenului sau colajului . Nu uitati tema concursului
“Intamplari cu bunici despre caini si pisici”. Aceste lucruri va asigura cele 10 puncte. Aceasta
parte de comnetariu, dialog, proverb/ etc se afla pe lucrare si este fotografiata odata cu
lucrarea. Uneori doar titlul este suficient de expresiv si atunci vine odata cu fotografia
postata a desenului sau colajului, alaturi de numele si varsta membrilor echipei.
5. Primiti 10 puncte pentru modul de prezentare : desenul/colajul va fi facut pe carton de 250
g , format A4 ; desenul/colajul poate acoperi toata suprafata , sau poate fi plasat intr-un
chenar clar, poate fi alb-negru sau color, comentariul/subtitrarea va fi plasa e in bule ca in
benzile desenate in cazul desenelor, si in dreptunghiuri bine marcate in cazul colajelor.

Numele autorului si varsta (Ex. Alex Ionescu (6) si Ana Pop (55). Lucrarea astfel realizata se
fotografiaza si se posteaza pe pagina de concurs, insotita de titlu si de numele-varsta
membrilor echipei. Atentie! Uneori este sufficient titlul pentru a releva tema.
Important! – Toate lucrarile astfel pregatite vor fi expuse la Biblioteca Judeteana insotite pe
punctajul din clasament, vor fi publicate sub titlul “Intamplari cu bunici despre caini si pisici”
in septembrie si prezentate la conferinta europeana a proiectului din iunie 2015.
6.

Primiti 10 puncte pentru numarul de minim 20 de like-uri primite de lucrarea voastra pe
Facebook . Sunt valabile numai like-urile primite in data de 9 martie. Fiecare lucrarea va
trebui sa aduca 20 de like-uri pe contul de facebook al concursului. Fiecare like in plus
aduce 1 punct si contribuie la realizarea clasamentului general .

IMPORATANT! Sunt valabile like-urile obtinute in data de 9 martie 2014. Like-urile obtinute
inainte si dupa aceasta data nu sunt valabile.
Calcularea punctajului
•
•
•
•

Punctajul de baza obtinut de o lucrare conforma cu cerintele concursului este de 100
puncte.
Fiecare like peste 20 acumuleaza 1 punct
Fiecare adoptie in plus acumuleaza 40 de puncte
Clasamentul general se face in functie de punctajul total realizat de fiecare echipa.

Desemnarea castigatorilor
•
•
•
•

-

Conformarea cu criteriile minimale date nu conduce in mod obligatoriu la castigarea
unuia din premii.
Punctajului de baza i se adauga punctele suplimentare obtinute in functie de numarul
de adoptii si like-uri in plus fata de cele de baza.
Este necesara o adoptie confirmata si 20 de like-uri adunate numai in data 9 martie
pentru ca echipa sa ramana in concurs.
Desemnarea castigatorilor are loc in 2 etape:

1. Selectia echipelor pentru Top 14
Top 14 se realizeaza in ordinea crescatoare a punctajului obtinut de fiecare echipa cu minim
1 adoptie.
2. Echipele selectate in Top 14 sunt invitate la intalnire cu organizatorii. Cu aceasta ocazie
se valideaza varsta participantilor, se comunica clasamentul in Top 14 si castigator

In cazul in care mai multe echipe au acelasi punctaj, castigatorul locului in top 14 se face
prin tragere la sorti. Atentie! Realziarea mai multor adoptii va poate aduce un loc bun in
clasament.
Echipele sunt premiate in functie de ordinea in Top 14.
Nu uitati !
• Lucrari pe facebook!
• Echipa formata dintr-un copil de 6-14 ani si un senior (50+)din familie sau de la scoala
la care invata copilul!
• Fiti atenti la numarul de adoptii ! Acesta este decisiv pentru ca sa fii selectat in Top 14
, iar in Top 14 sa ajungi la premiul special. Adoptia are ponderea cea mai mare in scor.
• Numarul de like-uri pentru lucrarea ta determina clasamentul general al
participantilor .
• Departajarea in caz de egalitate se face prin tragere la sorti
• Nu se admit contestatii .

