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Festival Internaţional de benzi desenate – Sibiu 2017 

Concurs de BD : « A fost odată ca niciodată… în Sibiu » 

Regulamentul concursului 

 

1 – Natură concursului 

 

În cadrul celei de-a cincea ediţii a Festivalului Internaţional de Benzi Desenate de la Sibiu, care va avea loc 

în perioada 19-26 mai 2017, Asociaţia de prietenie « Ille et Vilaine – Sibiu », Complexul National Muzeal 

ASTRA,  şi Asociaţia « Solidarité 35 Roumanie » organizează un concurs de benzi desenate (BD) cu tema 

« A fost odată ca niciodată… în Sibiu » cu sprijinul Revista Comics.  

Concursul se adresează elevilor din clasele V - XII.  Benzile desenate vor trebui realizate în limba franceză 

sau în limba română.   

 

Concursul are 4 categorii:  

- Bandă desenată în limba română realizată de elevi din clasele V-VIII 

- Bandă desenată în limba franceză realizată de elevi din clasele V- VIII 

- Bandă desenată în limba română realizată de elevi din clasele IX – XII 

- Bandă desenată în limba franceză realizată de elevi din clasele IX - XII 

 

Obiectivele concursului sunt : 

a. Promovarea limbii franceze ca limba de comunicare, valorizarea diversităţii lingvistice şi culturale 

b. Valorizarea tinerelor talente interesate de lumea benzilor desenate 

c. Scoaterea în evidenţă a oraşului Sibiu prin grafism şi bandă desenată 

 

2 – Cerinţe 

 

Candidaţii vor trebui să realizeze o planşă de BD în format A3, scenariul fiind adaptarea unui basm din 

literatura română sau universală precum şi o creatie originală. Povestea se va desfăşura în oraşul Sibiu. 

Textul poate fi redactat în limba franceză sau în limba română.  

 

3 - Calendar 

 

Depunerea planşelor se va face până în dată de 10 mai 2017 direct la sediul Asociaţiei de prietenie « Ille et 

Vilaine – Sibiu » (APIVS) Casa Ille et Vilaine, Str. Conrad Haas, nr. 14, 550177 Sibiu – România, sau prin 

poştă. Pe plic se va menţiona « Pentru concursul de Benzi Desenate ».   

 

Dosarele incomplete, ilizibile sau primite după data de mai sus, nu vor fi acceptate. 
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4 -  Condiţii de participare 

      

    4.1. Participanţi 

 

o Acest concurs este deschis tuturor tinerilor cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani, din clasele V – XII 

din România. Vârsta trebuie specificată clar şi categoria justificată în fişa de înscriere. 

o Este acceptată o singură înscriere - un singur candidat pe toată durata concursului. În caz că vor fi 

înscrişi candidaţi de mai multe ori, aceştia vor fi excluşi din concurs. 

o Participarea este individuală, candidaţii garantează că ei sunt autorii desenelor şi textelor trimise 

şi declara că nu s-au inspirat de la alţi autori.  

o ORICE PLAGIAT, CHIAR ŞI PARŢIAL, VA DETERMINA ANULAREA DE CĂTRE 

JURIU A PARTICIPĂRII LUCRĂRII. 

 

  4.2 Fişa de înscriere şi lucrarea 

 

Candidatul trebuie să trimită la adresa menţionată mai sus : 

o Fişa de înscriere (anexată prezentului Regulament) completată cu toate datele 

o Planşă BD în format A3 cu numele, prenumele şi categoria, care vor fi completate pe spatele ei. 

 

5 – Criterii de selecţie 

 

Juriul va selecţiona cele mai bune lucrări, care trebuie să răspundă următoarelor criterii : 

o respectarea Regulamentului concursului  

o calitatea desenelor 

o originalitatea lucrării 

 

Juriul va favoriza aspectul creativ al BD realizate.   

Decizia juriului va fi suverană şi nici o contestaţie nu va fi acceptată. 

Rezultatele concursului vor fi anunţate sâmbătă, 20 mai 2017 în cadrul Festivalului Internaţional de Benzi 

Desenate de la Sibiu.  

 

Participarea la concurs presupune acceptarea fără nici o rezervă a acestui Regulament. 

 

6 – Premii 

 

Un premiu va fi atribuit laureaţilor fiecărei categorii. 

Înmânarea premiilor va avea loc în data de 20  mai 2017 cu ocazia premierii din cadrul Festivalului 

Internaţional de Benzi Desenate de la Sibiu.  

Fiecare participant va primi o diplomă de participare.  

Profesorii îndrumători, care susţin elevii sa participe la  concurs şi care doresc o adeverinţă de participare, 

sunt rugaţi să specifice în mod clar aceasta atunci când trimit planşele.  
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FISA DE INSCRIERE (de completat obligatoriu cu majuscule) 

 

 
Concurs de BD : « A fost odată ca niciodată… în Sibiu » 

de trimis la : Casa Ille et Vilaine 

Str. Conrad Haas, nr. 14, 550177 Sibiu – România  

cel mai târziu în 10 mai 2017 
 

Nume : …........................ ....................................................................................................  

Prenume : ………………… ...............................................................................................  

Şcoala şi oraşul :  ................................................................................................................  

Data naşterii : ……………………………………………………………………………. 

Categoria (bifaţi căsuţa corespunzătoare) : 

□  Bandă desenată în limba română realizată de elevi din clasele V-VIII 

□ Bandă desenată în limba franceză realizată de elevi din clasele V- VIII 

□ Bandă desenată în limba română realizată de elevi din clasele IX – XII 

□ Bandă desenată în limba franceză realizată de elevi din clasele IX - XII 

Adresa personală : ……………………………………………… ......................................  

Telefon mobil :  ...................................................................................................................  

E-mail personal :  ................................................................................................................  

Înscriindu-mă şi participând la concurs, accept condiţiile prevăzute de Regulamentul 

concursului. Îi autorizez  pe organizatori şi pe partenerii lor să utilizeze lucrarea mea pe 

orice suport de comunicare (mass-media, site Internet, bloguri etc.) în cadrul promovării 

Festivalului Internaţional de Benzi Desenate de la Sibiu şi a Concursului de BD. Toate 

drepturile aparţin autorilor.                                   

 

Data:                                                        Semnătura (Nume, prenume) :  _________________________ 


