Concursul de desene “Alexandru Ene”, ediţia a XXII-a
Concursul de eseuri “Atomul – prietenul nostru”
Regulament de concurs
1. Cele două concursuri sunt organizate de către Asociaţia Română “Energia Nucleară” (AREN) şi

Forumul Atomic Român (ROMATOM). Pot participa toţi elevii care se încadrează în
categoriile menţionate în afişul de promovare.

2. Ambele concursuri se desfăşoară în perioada 23.10.-9.12.2017.
3. Lucrările pot fi transmise prin poştă până la data de 4 decembrie 2017, la adresa:

NUCLEARELECTRICA SA, STR. POLONA, Nr. 65, cod postal 010494, sector 1, Bucuresti,
în atenţia Doamnei Elena Serban, cu menţiunea: pentru Concursul de desene “Alexandru Ene”,
respectiv Concursul de eseuri “Atomii pentru pace”, sau pot fi predate personal la sediul mai
sus menţionat.
Lucrarile primite dupa data de 4 decembrie 2017 nu vor mai fi inscrise pentru participarea la
concurs, insa vor fi prezentate in spatiul expozitional din cadrul Muzeului National de
Geologie.
4. Desenele pot fi executate pe format max. A3, în următoarele condiţii tehnice: ulei, acuarelă,

vopsele acrilice, peniţă, pastel, tehnică mixtă, pe hârtie, pânză sau ţesătură. Lucrările vor purta,
in colt dreapta jos, un titlu conform temelor enunţate, numele elevului, scoala si clasa, iar pe
verso următoarele informații: numele si prenumele elevului, adresa şi numărul de telefon, clasa;
denumirea, adresă şi numărul de telefon al şcolii, numele profesorului coordonator.

5. Desenele care nu întrunesc cerinţele impuse de organizatori, şi nu respectă tematica impusă (Ce

ştim despre energia nucleara? Atomul - Universul nostru, Energia nucleară salvează mediul,
Energia nucleara – energia viitorului) nu vor fi luate în considerare la jurizare.

6. Eseurile vor respecta atât tematica propusă “Atomul – prietenul nostru”, cât şi rigorile de

redactare impuse de regulile de scriere a unui eseu. Acestea vor fi redactate pe coli A4, având
între minimum o pagină, maximum 3 pagini.
7. Lucrarile premiate/nepremiate pot fi ridicate personal de catre elevi/ parinti sau profesorii

cordonatori, de la sediul Nuclearelectrica, Strada Polona, nr 65, sector 1 Bucuresti, in perioada
11.12.2017.-31.01.2018 , prin contactarea, in prealabil pentru stabilirea unei zile in care se pot
ridica lucrarile, a d-nei Elena Serban la numarul de telefon 0774.641.345 sau pe adresa de
corespondenta a asociatiei asociatiaaren@gmail.com
Origanizatorii nu vor asigura returnarea lucrarilor prin posta sau alte mijloace.
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8. Atât AREN, cât şi ROMATOM, în calitate de organizatori îşi rezervă dreptul de a folosi

lucrările ori citate din eseuri în redactarea de materiale informative/ promovare (articole,
calendare, expoziţii etc.).

9. Juriul va fi format din reprezentanţi ai AREN şi ROMATOM şi specialişti în tematicile

concursului.
10. Festivitatea de premiere pentru ambele concursuri va avea loc pe 9 decembrie 2017 la Muzeul

National de Geologie (Soseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 2, Bucureşti). Ora de desfasurare
a festivitatii de premiere va fi comunicata, in timp util, pe pagina de internet a AREN
(www.aren.ro) si pagina de facebook (Asociaţia Română “Energia Nucleară” AREN/
@EnergiaNucleara).

Desenele participate la concurs vor fi expuse pentru vizionare publicului in incinata Muzeului
National de Geologie in perioada 7-9 decembrie 2017.
11. Premiile şi menţiunile se acordă separat pentru fiecare concurs (desene/eseuri) şi, respectiv,

categorie de vârstă şi profil/unitate de învăţământ. Astfel, Premiul I – 400 lei, Premiul II – 300
lei, Premiul III – 200 lei, Menţiune – 100 lei.

12. Pentru orice nelămurire puteţi sa ne scrieti pe adresa asociatiei asociatiaaren@gmail.com sau sa

ne contactati la nr de telefon 0774.641.345, d-na Elena Serban.
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