
 

Invitaţie 

Școala Populară de Artă și Meserii a județului Harghita, cu ocazia Zilele Ținutului 

Secuiesc ed. a VII-a organizează un concurs de creație artistică pentru elevii școliilor de artă 

din județele: Harghita, Covasna și Mureș.  

La concurs pot participa elevii secțiilor de grafică – pictură și sculptură în lemn. 

Grafică - pictură 

  Tehnicile de lucru pot fi variate şi se referă la: 

 Desen în creion, tuș, pastel, cărbune 

 Pictură în ulei, tempera,acril, acuarelă, pastel 
 

La lucrările prezentate în concurs se urmăreşte: 
 

- Originalitatea 
- Punerea în valoare a mesajului artistic 
- Armonia coloristică şi echilibrul compoziţional. 

 
 La această secţiune pot participa cursanţi cu vârste cuprinse între 12 – 40 de ani. 
 Creațiile pot fi expediate până la data de 18.10.2016, la sediul Școlii Populară de Artă a jud. 

Harghita (Miercurea Ciuc, str. Gal Sandor nr. 9. 530210, jud. Harghita) prin postă sau personal. 
 

Fiecare lucrare va avea scris citeţ pe verso urmatoarele : 
 

- Titlul lucrării; 
- Numele autorului; 
- Denumirea școlii, localitatea și județul unde se află școala; 
 
Pentru secţiunea grafică - pictura juriul acordă următoarele premii: 

 
PREMIUL I. ……………300 Lei (tichete de valori) 
PREMIUL II..............200 Lei (tichete de valori) 
PREMIUL III.............100 Lei  (tichete de valori) 



 
 
 

Sculptură în lemn 
 

Elevii secției  arta lemnului pot participa cu o creație de dimensiunea mică sau mijlocie cu 

care își pot demonstra talentul și priceperea. 

 

 La această secţiune pot participa cursanţi cu vârste cuprinse între 12 – 40 de ani. 

 Creațiile pot fi expediate până la data de 18.10.2016, la sediul Școlii Populară de 

Artă a jud. Harghita (Miercurea Ciuc, str. Gal Sandor nr.9. 530210,  jud. Harghita) 

prin postă sau personal. 

 

Fiecare lucrare va avea scris citeţ pe verso următoarele : 

 

-  Numele autorului; 

 

-  Denumirea școlii, localitatea și județul unde se află școala; 

 

Pentru secţiunea sculptură în lemn acordă următoarele premii: 

 

PREMIUL I. ……………300 Lei (tichete de valori) 

 

PREMIUL II..............200 Lei (tichete de valori) 

 

PREMIUL III.............100 Lei  (tichete de valori) 

 

Jurizarea lucrărilor va fi pe data de 20.10.2016, iar despre rezultat vor fi anunțate 

școliile din care provin concurenții. Premiile și creațiile prezentate la concurs vor fi expediate 

înapoi pentru școala respectivă. 

 

Pentru relaţii suplimentare: secretariat 0266-310884 sau nepiskola@gmail.com 

 
 


