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Festival International de benzi desenate – Sibiu 2016 

Concurs de BD : « Super Eroi pentru Sibiu » 

Regulamentul concursului 

 

 

 

1 – Natura concursului 

   

In cadrul celui de-al patrulia Festival International de Benzi Desenate de la Sibiu, care va avea loc în 

perioada 15-22 aprilie 2016, Asociatia de prietenie « Ille et Vilaine – Sibiu » si Asociatia « Solidarité 35 

Roumanie » organizeaza un concurs de benzi desenate (BD) cu tema « Super Eroi pentru Sibiu » cu 

sprijinul Wacom, Lex Comics si lexshop.ro, Editura HAC !BD, Editura EAT Comics si Revista 

Abatia.  

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

franceza sau în limba româna.   

 

Participantii se vor înscrie la una din cele doua categorii : 

o Banda desenata în limba franceza 

o Banda desenata în limba româna 

 

Obiectivele concursului sunt : 

 

a. Promovarea limbii franceze ca limba de comunicare, valorizarea diversitatii lingvistice si culturale 

b. Valorizarea tinerelor talente interesate de lumea benzii desenate. 

c. Scoaterea în evidenta a orasului Sibiu prin grafism si banda desenata 

 

2 – Cerinte 

 

Candidatii vor trebui sa realizeze o plansa de BD în format A3 cu un super erou in orasul Sibiu. Textul 

poate fi redactat în limba franceza sau în limba româna.  

 

3 - Calendar 

 

Depunerea planselor se va face pâna în data de 10 aprilie 2016 la sediul Asociatiei de prietenie « Ille et 

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

prin posta. Pe plic se va mentiona « Pentru concursul de Benzi Desenate ».   

 

Dosarele incomplete, ilizibile sau primite dupa data de mai sus, nu vor fi acceptate. 

 

 



  

2 

 

4 -  Conditii de participare 

4.1. Participanti 

 

o Acest concurs este deschis tuturor tinerilor de nationalitate româna cu vârste cuprinse între 11 si 18 

ani. Vârsta trebuie specificata clar si categoria justificata în fisa de înscriere. 

o Este acceptata o singura înscriere - un singur candidat pe toata durata concursului. In caz ca vor fi 

înscrisi candidati de mai multe ori, acestia vor fi exclusi din concurs. 

o Participarea este individuala, candidatii garanteaza ca ei sunt autorii desenelor si textelor trimise 

si declara ca nu s-au inspirat de la alti autori. ORICE PLAGIAT, CHIAR SI PARTIAL, VA 

DETERMINA ANULAREA DE CATRE JURIU A PARTICIPARII LUCRARII. 

 

4.2 Fisa de înscriere si lucrarea 

 

Candidatul trebuie sa trimita la adresa mentionata mai sus : 

o Fisa de înscriere (anexata prezentului Regulament) completata cu toate datele. 

o Plansa BD în format A3 cu numele, prenumele si categoria,  vor fi completate pe dosul ei. 

 
 

5 – Criterii de selectie 

 

Juriul va selectiona cele mai bune lucrari care trebuie sa raspunda urmatoarelor criterii : 

o respectarea regulamentului concursului  

o calitatea desenelor 

o originalitatea lucrarii 

 

Juriul va favoriza aspectul creativ al BD realizate.   

Decizia juriului va fi suverana si nici o contestatie nu va fi acceptata. 

Rezultatele concursului vor fi anuntate duminica, 17 aprilie 2016 cu ocazia închiderii Festivalului 

International de Banda Desenata de la Sibiu.  
 

Participarea la concurs presupune acceptarea fara nici o rezerva a acestui regulament. 
 

 

7 – Premii 

 

Un premiu va fi atribuit laureatilor fiecarei categorii. 

Inmânarea premiilor va avea loc în data de 17 aprilie 2016 cu ocazia ceremoniei de închidere a Festivalului 

International de Banda Desenata de la Sibiu.  
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FISA DE INSCRIERE (obligatoriu de completat) 
 

 

Concurs de BD : « Super Eroi pentru Sibiu » 

de trimis la : Casa Ille et Vilaine 

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

cel mai târziu în 10 aprilie 2016 

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

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

Scoala si orasul :  ................................................................................................................  

Data nasterii : ……………………………………………………………………………. 

Categoria (bifati casuta corespunzatoare) : 

□ BD în franceza 

□ BD în româna 

Adresa personala : ……………………………………………… ......................................  

Telefon fix : ……………. ...................................................................................................  

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

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

Inscriindu-ma si participând la concurs, accept conditiile prevazute de Regulamentul 

concursului. Ii autorizez  pe organizatori si pe partenerii lor sa utilizeze lucrarea mea pe 

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

Festivalului International de Benzi Desenate de la Sibiu si Concursul BD. Toate 

drepturile apartin autorilor. 

 Facut la: ...................................................  

Data:                                   

                                                                  Semnatura (Nume, prenume) :  .....................  

 


