
 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

 

 

1. Tematica 

 

Carnetul de călătorie trebuie să fie o creaţie originală, personală 

şi autentică, care să reflecte experienţa unei călătorii într-o ţară 

francofonă (lista acestor ţări la punctul 4). El poate fi redactat 

în limbile română sau franceză. 

 

 

2. Date tehnice şi criterii de selecţie 

 

Carnetul de călătorie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe 

tehnice: 

- să fie pe suport de hartie, conţinând text şi imagini (fotografii, 

desene, obiecte lipite, etc.) 

- format: minim A6, maxim A4 

- număr de pagini: minim 20, maxim 40 

 

Carnetele înscrise în concurs vor fi jurizate după următoarele 

criterii: 

- creativitatea şi originalitatea abordării 

- capacitatea de a transmite impresiile şi emoţiile călătoriei 

- capacitatea de a trezi interesul faţă de regiunea vizitată 

- calitatea estetică a textului şi a imaginilor 

 

Participanţii la concurs sunt de acord ca producţiile lor să poată 

fi folosite în mod gratuit de către organizatori (Institutul Francez 

din Cluj, librăria Cărtureşti Cluj şi Aerocenter, în cadrul unei 

expoziţii, în format electronic sau imprimat, şi sunt de acord să 

renunţe la drepturile de autor asupra lucrărilor în acest scop. La 

sfârşitul evenimentului, variantele originale ale carnetelor de 

călătorie se vor restitui proprietarilor. 

 

 

3. Selecţia 

 

Toate creaţiile înscrise în concurs vor fi analizate de către 

organizatori (Institutul Francez din Cluj, librăria Cărtureşti Cluj 

şi Aerocenter). Juriul va fi compus din câte un membru al acestor 

instituţii şi din doi membri externi. Numele membrilor juriului vor 

fi anunţate înaintea fazei finale a concursului. 

 

 



4. Condiţii de participare 

 

Concursul este deschis din 21 iunie 2012 până în 15 octombrie 2012. 

Data limită de înscriere este fixată pe 15 octombrie 2012 la ora 

24:00 - materialele înscrise după această dată nu vor fi luate în 

considerare.  

 

Concursul este deschis tuturor persoanelor majore cu domiciliul în 

Romania. Fiecare participant poate înscrie un singur carnet de 

căltorie.  

 

Carnetele de călătorie pot fi depuse la sediile celor trei 

oganizatori: 

 

Institutul Francez din Cluj 

str. I.C.Brătianu nr.22 

400 079, Cluj-Napoca, Romania 

 

Librăria Cărtureşti Cluj 

parter Iulius Mall, str. Al. Vaida-Voievod nr. 53-55 

400436, Cluj-Napoca, Romania 

 

Aerocenter 

pţa. Timotei Cipariu nr.15 

400191, Cluj-Napoca, Romania 

 

Lista ţărilor francofone membre OIF: 

 

Europa: Albania, Andorra, Armenia, Belgia, Bulgaria, Cipru, 

Macedonia, Franţa, Grecia, Luxemburg, Moldova, Monaco, România, 

Elveţia, Federaţia Wallonie-Bruxelles; Africa de vest: Benin, 

Burkina Faso, Capul-Verde, Coasta de Fildeş, Ghana, Guinea, Niger, 

Senegal, Togo; Africa centrală şi Oceanul Indian: Burundi, Camerun, 

Republica Centrafricană, Congo, Congo RD, Gabon, Guinea ecuatorială, 

Rwanda, Sao Tomé et Principe, Tchad, Comores, Djibouti, Mauriţius, 

Seychelles; Africa de Nord şi Orientul mijlociu: Egipt, Liban, 

Maroc, Mauritania, Tunisia; America-Caraïbe: Canada, Canada Nouveau-

Brunswick, Canada Québec, Dominique, Haïti, Sainte-Lucie; Asia-

Pacific: Cambodgia, Laos, Vanuatu, Vietnam.  

 

 

5. Premiu şi promovare  

 

Premiul va fi acordat la începutul lunii noiembrie 2012, în cadrul 

unei festivităţi găzduite de librăria Cărtureşti Cluj. El constă 

într-un voucher în valoare de 300 Euro pentru serviciile agenţiei 

Aerocenter, valabil timp de un an pentru toate destinaţiile din 

portofoliul acestei agenții.   



 

Cele mai bune carnete de călătorie vor fi expuse la librăria 

Cărtureşti Cluj. În măsura în care tehnica în care a fost realizat 

permite acest lucru, carnetul câştigător va fi tipărit pe cheltuiala 

organizatorilor și distribuit cu titlu gratuit.  

 

 

Participarea la concurs implică acceptarea prezentului regulament. 


