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Concurs pentru elevi
“ORAŞUL TĂU E ÎN MÂINILE TALE”
Perioda de desfasurare:

14.04. – 07.05.2011

Loc:

Sibiu, Centrul Istoric

Fundația Heritas lansează concurs pentru elevi, lansare ce va avea loc în cadrul campaniei „Reabilitarea
centrului istoric – Împreună protejăm patrimoniul construit al Sibiului”, campanie desfăşurată împreună
cu Primăria Municipiului Sibiu. Valoarea premiilor se ridică la 1.500 EURO, destinate premierii proiectelor
elaborate de către elevi. Premii în valoare de 1.000 EURO sunt destinate implementării concursului „Casă
frumoasă Casă“ , precum şi pentru premierea câştigătorilor, premiere ce va avea loc în cadrul Festivalului
Huet.Urban. Toate premiile sunt finanțate de către Banca Germană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare
KfW, care după implementarea cu succes a fondului destinat reabilitării clădirilor din centrul istoric,
doreşte să încurajeze în continuare implicarea locuitorilor oraşului Sibiu, şi mai cu seamă a copiilor şi
adolescenților, în procesul de reabilitare al oraşului.

Scop
Sensibilizarea, educarea şi implicarea copiilor şi tinerilor în conservarea / păstrarea şi revitalizarea peisajului
cultural transilvănean.

A

Participanți

Premiile se vor acorda pentru 3 categorii:
I Elevi ai ciclului primar (I‐IV)
II Elevi ai ciclului gimanzial (V‐VIII)
III Elevi ai ciclului liceal (IX‐XII)
Fiecare şcoală din județul Sibiu va nominaliza câte o singură clasă pentru fiecare dintre cele 3 categorii, după
caz.

B

Procedura şi tema concursului

Concursul constă în realizarea unor proiecte care să aibă legătură cu domeniul protecției patrimoniului
construit. Pe tema dată fiecare clasă poate improviza la alegere (realizarea de desene, de machete etc.).
Proiectele pot fi realizate diferențiat, iată câteva idei: prezentați o clădire istorică, prezentați istoria
cartierului vostru, realizați portretul unui arhitect cunoscut al oraşului Sibiu. Aveți deja proiecte realizate pe
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tema conservării patrimoniului construit? Daca da, atunci puteți să le prezentați. Aveți idei pentru realizarea
unor proiecte interesante? Cunoaşteți o casă veche într‐un sat şi aveți idee cum poate fi aceasta reabilitată?
Prezentați aceste idei! Dorim să vă stimulăm creativitatea în ceea ce priveşte patrimoniul arhitectural
istoric.
Fiecare clasă va pregăti un afiş de dimensiunile A1 portrait în format digital, pe care va fi prezentat proiectul
şi pe care îl va trimite Fundației Heritas până pe data de 2 mai 2011.
Afişele cu proiectele trimise Fundației Heritas vor fi tipărite şi expuse în cadrul Festivalului HUET.URBAN
Vizitatorii festivalului vor avea ocazia să voteze pentru proiectul preferat. La sfârşitul zilei se vor număra
voturile şi se vor anunța câştigătorii.

C

Condițiile de admitere şi de prezentare a lucrărilor în concurs

Etapa 1.

participanții se vor înregistra la sediul Fundației Heritas (în persoană, pe e‐mail, sau poştal).

Etapa 2.

participanții vor trimite proiectele în format digital (afiş cu dimensiunile A1, portrait) Fundației
Heritas pe adresa de mail: office@heritas.ro , pana la data de 02.Mai 2011, ora 16

Etapa 3.

proiectele vor fi expuse în cadrul Festivalului Urban Piața Huet,
unde se va optea începe votarea lor

Etapa 4.

decernarea premiilor la încheierea zilei, în cadrul Festivalului Urban Piața Huet

Arhivarea exponatelor, drepturi de publicare
Exponatele realizate în cadrul concursului vor fi prezentate într‐o expoziție şi aparțin Fundației HERITAS.
Arhivarea informației se va face electronic la Fundație.

D

Juriul

Juriul va fi compus din participanții la Festivalul Piața Huet.
Voturile vor fi numărate la finalul zilei de către secretarul concursului, doamna Liliana Cazacu.

E

Selecția şi premierea

Premierea:
Se vor acorda următoarele premii:
1.

Ciclul primar: 3 premii (1 x 250 euro, 1 x 150 euro, 1 x 100 euro)

2.

Ciclul gimnazial: 3 premii (1 x 250 euro, 1 x 150 euro, 1 x 100 euro)

3.

Ciclul liceal: 3 premii (1 x 250 euro, 1 x 150 euro, 1 x 100 euro)
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F

Calendarul evenimentului
•

14 – 16 aprilie – ANUNȚAREA PARTICIPANȚILOR LA INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN SIBIU

•

18 aprilie – 2 mai – TRIMITEREA ŞI ÎNREGISTRAREA PROIECTELOR LA FUNDAȚIA HERITAS

•

7 mai – JURIZAREA ÎN CADRUL FESTIVALULUI URBAN PIAȚA HUET

•

7 mai – PREMIEREA ÎN CADRUL FESTIVALULUI URBAN PIAȚA HUET

Contact
FUNDAȚIA HERITAS: Piața Huet nr. 3, 550182, Sibiu
Tel: 0040 (0)269 ‐21.19.88 / Fax: 0040 (0)269 ‐21.16.71
E‐mail : office@heritas.ro
www.heritas.ro

