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Regulament de organizare a maratofiului-online 
„ARTico MARATON — magia Crăciunului”

I. DISPOZIŢII GENERALE

Maratonul-online „ARTico MARATON — Magia Crăciunului” (în continuare maraton- 
onlîFie) este un concurs desfăşurat la distanţă, bazat pe creativitatea şi perseverenţa participanţilor, 
care realizează o sarcină complexă din mai multe etape, urmând instrucţiunile primite în termenii 
stabiliţi.

Maratonul-online se va desfăşura în perioada 23.11.2020-17.12.2020.
Beneficiari ai maratonului-online pot fi cadrele didactice din învăţământul extraşcolar din 

Republica Moldova.

II. SCOPUL

Scopul maratonului-online este promovarea valorilor culturale, tradiţionale şi tehnicilor 
creative de confecţionare a lucrărilor artistice, prin realizarea compoziţiei de iarnă „Magia 
Crăciunului”, reieşind din instrucţiunile de confecţionare a lucrării, utilizând materiale şi ustensile 
din lista propusă de către organizatori.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. Perioada de înregistrare a participanţilor în cadrul maratonului-online este: 16.11.2020 -
20. 11.2020.

2. Materialele pentru realizarea lucrării în cadrul maratonului-online sunt asigurate de către 
participanţi, conform listei (Anexa 1).

3. Participarea în cadrul maratonului-online este gratuită şi necesită ca participantul să posede cont de 
Facebook şi email.

4. înregistrarea se face prin completarea formularului: https://forms.gle/4dBm2v6RgCSvDHNa7 până 
la data de 20.11.2020.

5. Toţi participanţii înregistraţi vor fi adăugaţi de organizatori într-un grup comun pe platforma 
Facebook, unde vor primi instrucţiunile şi vor publica fotografia lucrării, după fiecare etapă de 
lucru.

6. Centrul ARTICO îşi rezervă dreptul de utilizare a imaginilor postate de participanţi în scopuri de 
promovare şi asigurare a vizibilităţii maratonului-online.

https://forms.gle/4dBm2v6RgCSvDHNa7


IV. MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE

7. Maratonul se va desfăşură în 3 etape, după cum urmează:
Etapa 1 (săptămâna I- 23-27 noiembrie 2020) — roombox (confecţionarea camerei în miniatură) 
şi pictarea geamului;
Etapa 2 (săptămâna II-III — 30 noiembrie -11 decembrie 2020) — confecţionarea căminului, 
bradului, jucăriilor şi cadourilor de Crăciun;
Etapa 3 (săptămâna IV — 14-17 decembrie 2020) -  prezentarea compoziţiei, plasarea pozei 
(numai 1 poză calitativă) în grup.

8. Organizatorii vor posta în grupul de Facebook săptămânal instrucţiuni, pentru fiecare etapă de 
lucru.

9. Organizatorii permit înlocuirea ustensilelor şi materialelor, dar lucrările respective nu vor fi 
incluse în cursa pentru locurile premiante.

10. La dorinţă, în compoziţie pot fi folosite elemente decorative.
11. Doar.persoanele care au realizat lucrarea pentru o etapă conform termenului, se admit la etapa 

următoare.

V. JURIZARE ŞI PREMIERE

12. Perioada de jurizare este de 3 zile lucrătoare, din data finalizării maratonului-online (21- 
23.12.2020).

13. Criterii de jurizare:
• corectitudinea realizării tehnicilor propuse de către organizatori;
• originalitatea şi creativitatea compoziţiei finale ;
• participarea pe întreaga durată a maratonului, cu realizarea lucrărilor în termenii prestabiliţi 

de organizatori;
• calitatea şi claritatea imaginii ce reprezintă lucrarea finală.

14. Participantul care va acumula număr maxim de puncte în urma jurizării, urmează a fi premiat.
15. Toţi participanţii, care au ajuns în finală, vor primi certificate de participare în format electronic 

cu un număr de 30 ore.
16. Rezultatele maratonului-online urmează a fi postate pe pagina: www.artico.md şi în grupul 

Facebook al maratonului-online „ARTico MARATON -  Magia Crăciunului”.
17. Decizia juriului este definitivă şi nu poate fi contestată.

Executor: Bezărău Ana, metodist principal 
Email: metodica@,artico.md 
tel.: (022) 856 247; 068093861.

http://www.artico.md

