Regulament
Call for Poster FestivalYA. Ediția 3

A. Definire
Art.1. Concursul de ilustrație pentru identitatea grafică FestivalYA, ediția 3, este adresat
artiștilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 21 de ani.
Art.2. Câștigătorul va fi selectat de un juriu alcătuit din organizatorii FestivalYA ( reprezentanți
ai Cărturești și Editura Trei), Andrei Popa (Art Director & Illustrator), Andrei Gamarț (artist
vizual).
Art.3. Artistul câștigător va primi o sumă de 100 de euro + un voucher Cărturești în valoare de
500 de lei. Numele câștigătorului va fi menționat pe materialele de comunicare a festivalului
(comunicate de presă, postări în social media etc).
B. Procedura de selectare a afișului:
Art.4. Participanții trebuie să trimită grafica finală împreună cu o scurtă prezentare a
conceptului
Ast.4.1. Grafica trebuie să fie în format digital și vectorial, declinabil
Art.5. Materialele solicitate vor fi trimise numai în intervalul dedicat înscrierilor, anunțat pe
canalele de comunicare Cărturești
Art.6. Artiștii se pot înscrie cu o singură propunere de afiș
Art.7. Materialele vor fi trimise pe e-mail, la adresa festivalya@carturesti.net, respectând
următoarele specificații:
● Sunt recomandate linkuri de transfer pentru transmiterea materialelor
● Respectarea termenului limită anunțat oficial. Candidaturile care depășesc termenul de
înscriere nu vor fi luate în considerare.
● Respectarea criteriului de vârstă enunțat. Candidaturile care nu se încadrează în criteriul
de vârstă nu vor fi luate în considerare.
● Respectarea cerințelor tehnice. Propunerile care nu respectă formatul cerut nu vor fi
luate în considerare

Art.8. După evaluarea proiectelor propuse, juriul stabilește câștigătorul
C. Obligațiile Artistului
Art. 11. Artistul își asumă răspunderea că designul este integral creația Aritstului și că nu sunt
încălcate drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, definite conform legii nr. 8/1996
cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.
D. Contractarea artistului
Art.12. Plata sumei de bani către câștigător se va realiza în lei, la cursul BNR din data plății, în
contul IBAN oferit de către beneficiar, în decurs de 20 de zile de data semnării contractului.
Art.13. Câștigătorul semnează un contract de cesiune a drepturilor de autor către SC Direct
Client SRL (librăriile Cărturești) pe o perioadă de 5 ani prin care se angajează să respecte atât
regulamentul concursului, cât și obligațiile față de organizatorii proiectului.
Art.14. Cărturești va prelua și deține drepturile de autor pentru proiectul câștigător și îl va
folosi pentru promovarea ediției #3 FestivalYA în social media și în librăriile fizice Cărturești.
Grafica aleasă poate fi folosită în edițiile ulterioare ale festivalului pentru a ilustra ediția #3.
E. Prevederi privind confidențialitatea datelor
Art.16. Prin înscriere la concurs, artiștii participanți își dau acordul ca numele lor să fie folosite
în scop de informare publică privind desfășurarea FestivalYA (comunicate de presă, informări
pe canalele de comunicare Cărturești).

