REGULAMENTUL
concursului pentru elevi:
„Importanța încălzirii centralizate pentru siguranța cetățenilor
și tehnologiile moderne din domeniu “

I.

DISPOZIŢII GENERALE

“CET-Nord” SA organizează pentru elevii care își fac studiile în instituțiile de învățământ din
mun. Bălți un concurs de poezie, desen/fotografie și film cu genericul ”Încălzire centralizată
modernă – eficiență, siguranță și ecologie”.
Scopul activităților este de vedea ce cunosc tinerii despre procesul de producere și livrare
a încălzirii centralizate, eficiență energetică, conservarea energiei și impactul sistemului
centralizat de încălzire asupra sănătății și a mediului înconjurător.
Concursul se va desfășura în perioada 1 februarie – 10 aprilie 2020 și va avea trei
categorii/secțiuni:
- proză/poezii;
- fotografii/desene/caricaturi;
- spoturi video/animații.
Lucrările prezentate la concurs trebuie să respecte condițiile indicate mai jos și să prezinte
viziuni de ansamblu asupra tematicii anunțate.
II.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La concurs pot participa elevii claselor VIII-XII de la toate gimnaziile și liceele din Bălți, dar
și elevii colegiilor și școlilor profesionale din oraș care vor transmite pe adresa „CET-Nord” SA
lucrări realizate cu forțe proprii. La proba de proză și poezie lucrările pot fi prezentate în limbile
română, rusă sau engleză. Elevii pot participa cu câte o singură lucrare la una sau mai multe
categorii ale concursului.
Condiţii tehnice
Lucrările trebuie să corespundă temei concursului și următoarelor condiții tehnice:
Secțiunea eseuri/poezii. Textele vor avea cel mult 1000 de cuvinte la calculator cu respectarea
următoarelor reguli de formatare: pagină A4; Times New Roman 12pt sau Arial 12pt, fiecare
paragraf va fi marcat prin deplasarea la dreapta a primului rând cu 1 cm. Textele vor fi salvate în
format doc. sau rtf.

Secțiunea fotografii/desene/caricaturi. Fotografiile, desenele şi caricaturile vor fi salvate în
format jpeg sau tiff. Lucrarea trebuie să fie însoțită de o scurtă descriere a semnificației.
Secțiunea spoturi video/animații. Vor fi acceptate spoturi video și/sau animații cu o durată de
cel mult 40 de secunde, realizate cu forțe proprii cu telefonul mobil, camere video simple sau
semiprofesioniste, sau la calculator. Lucrările vor fi salvate în format MP4 și trimise în adresa
„CET-Nord” SA prin intermediul site-ului WeTransfer - https://wetransfer.com Lucrările care
nu vor corespunde condițiilor tehnice descrise mai sus vor fi descalificate.
Depunerea dosarelor
Elevii vor transmite lucrările
viorica.bugulean@cet-nord.md.

pe

adresele

electronice:

office@cet-nord.md

şi

Lucrările vor fi însoțite de o scurtă notă cu următoarele informații:
- titlul/denumirea lucrării;
- numele și prenumele autorului/autoarei;
- instituția de învățământ, clasa;
- un număr de telefon și o adresă e-mail de contact.
Data-limită de prezentare a dosarelor: 15 aprilie 2020, ora 17.00
Dosarele transmise mai târziu de termenul limită nu vor fi admise la concurs.
Transmiterea dosarului presupune acceptarea condițiilor prezentului Regulament.
Dosarele prezentate la concurs nu se restituie participanților.
III.

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Lucrările transmise la concurs vor fi evaluate de un juriu profesionist, din componența căruia vor
face parte reprezentanți ai Direcției Învățământ Tineret și Sport, Primăria Bălți și ai „CET-Nord„
SA. Membrii juriului vor aprecia:
- expresia artistică și originalitatea lucrărilor,
- corespunderea tematicii anunțate a concursului,
- coerența exprimării.
Membrii juriului vor aprecia lucrările în baza unui formular de evaluare, acordând de la 1 până la
10 puncte pentru fiecare dintre criteriile menționate mai sus.
Lucrările acceptate pentru participare la concurs vor fi afișate pe pagina web www.cet-nord.md,
în ordinea cronologică de recepționare a acestora. Vizitatorii site-lui www.cet-nord.md vor
putea vota pentru lucrarea/lucrările preferate, la una sau mai multe secțiuni. Votul pe pagina web
va fi luat în calcul de către membrii juriului.

IV.

NOMINALIZAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Totalizarea rezultatelor concursului va avea loc la mijlocul lunii aprilie 2020, iar festivitatea de
premiere – la 30 aprilie 2020. Autorii celor mai bune lucrări de la fiecare categorie de concurs
vor fi premiați.

V.

DISPOZIŢII FINALE

Alte informații despre concurs, precum şi rezultatele concursului vor fi publicate pe pagina
oficială a „CET-Nord„ SA, www.cet-nord.md dar și pe pagina de Facebook a instituției.

