ZIUA MECIULUI - CONCURS DE AFIȘE
Campionatul European de Fotbal 2016, organizat în Franța, va debuta vineri, 10
iunie, cu un meci așteptat cu mare interes, cel dintre echipa țării gazdă și echipa
României.
Cu această ocazie Fundația ACTUS și Liceul Francez Anna de Noailles propun
elevilor interesați din școala dumneavoastră un concurs de afișe dedicate acestui
eveniment sportiv.
CALENDARUL CONCURSULUI

Ø Depunerea afișelor candidaților se va face între 16 mai și 5 iunie 2016;
Producțiile vor fi trimise prin poștă Liceului Anna de Noailles: Șoseaua BucureștiPloiești nr 160A, Sector 1, Bucuresti, 013697 sau prin poștă electronică la adresele
următoare: enss_ccc@lyceefrancais.ro / ccc@lyceefrancais.ro
Juriul, alcătuit din câte un reprezentant al școlilor participante, un membru din
partea Fundației ACTUS, un membru din partea Liceului Anna de Noailles, precum și
din câte un membru din partea partenerilor acestei manifestări (Ambasada Franței,
Ministerul Tineretului și Sportului, Federația Română de Fotbal), va selecta cele mai
bune afișe după următoarele criterii:
o Originalitatea/creativitatea producției,
o Calitatea grafică,
o Lizibilitate/claritatea informației.

Ø Producțiile vor fi studiate de către membrii juriului în perioada 6-9 iunie;
Ø Deliberare juriu: 9 iunie;
Ø Comunicarea rezultatelor: în cursul serii de 9 iunie.
Afișele finaliste selectate de către juriu vor fi premiate astfel:
o Afișaj în atriumul liceului Anna de Noailles, în spațiile expoziționale ale școlilor
participante, la Institutul Francez.
o Creatorul celui mai bun afiș va primi ca premiu o minge de fotbal, special dedicată
evenimentului, semnată de jucătorii naționalei de fotbal a României și o excursie în
Franța.
Ceremonia de premiere va avea loc pe 10 iunie la Ambasada Franței în România.
Caiet de sarcini:
Format: A3. Lucrările vor fi transmise în format hârtie A3 sau în format electronic.
Orientarea: portret sau landscape este lăsată la alegerea candidatului.
Tehnica de realizare: tehnica pictură mixtă (guașă, acuarelă, ulei) și/sau pâslă sau
infografie (fotografii/texte) sau colaj.
Mesajul afișului va fi în limba română sau franceză.
Informații care trebuie să figureze pe afiș:
- Numele evenimentului: Meciul de deschidere al Euro 2016 Franța-România
- Data evenimentului: vineri 10 iunie 2016
- Locație: Stade de France - St. Denis - Franța
- Cod de culori: culorile naționale ale fiecarei țări (albastru/alb/galben/roșu) trebuie
să apară pe document.

- În josul documentului trebuie să figureze: numele candidatului, clasa, instituția de
învățământ de origine.
- O margine de 5 cm în josul afișului trebuie lăsată albă pentru a adăuga ulterior
partenerii instituționali.
Regulament:
Concursul trebuie să respecte spiritul și codul sportiv și următoarele reguli:
- Respectul față de joc, față de reguli, față de sine însuși, față de alții și față de
instituțiile sportive și publice. De exemplu: vor fi utilizate doar imagini libere de
drepturi de autor;
- Onestitate, integritate și loialitate;
- Solidaritate, altruism, fraternitate;
- Toleranță și refuzarea oricărei forme de discriminare: din acest motiv nu vom
promova sponsori (alții decât cei autorizați de către organizatori) și vom interzice
orice simboluri religioase, filozofice, politice etc;
- Favorizarea egalității de șanse: pentru aceasta juriul va juriza cu deplină
imparțialitate, adoptând cele mai obiective criterii posibile.

