
                                   

 

REGULAMENT „ODO FOLK FESTIVAL“ 2021 

ODOBEȘTI 

 

Organizatorul Concursului: 

Concursul „ODO FOLK  FESTIVAL”este la prima ediție si este organizat de  Casa de 

Cultură „C.C. Giurescu“ Odobești , in cadrul „ODO FOLK FESTIVAL” ediția 2. 

Competiția se va desfășura pe data 10.09.2021, in Odobești începând cu ora 15:30. 

Conceptul Concursului:  

 ”ODOFOLK FESTIVAL” este un eveniment competitiv organizat de Casa de Cultură 

și este găzduit de Odobești, Orașul Viilor Domnești și are drept scop inițierea, 

promovarea și susținerea unor talente interpretative și de creație ale cântecelor folk 

dar și informarea cetățenilor asupra valorilor culturale românești.  

 Jurizarea concursului : 

Criteriile de evaluare şi punctare a concurenţilor, în ordinea importanţei lor, sunt:  
– Interpretarea;  
– Compoziţia muzicală – în mod deosebit, se va aprecia şi puncta de către juriu 
prezentarea în concurs a compoziţiilor muzicale proprii;  
– Prezenţa scenică;  
– Impresia artistică;  
– Originalitatea.  
Evaluarea reprezentaţiilor din seara concursului va fi efectuată de către un juriu 
alcătuit din personalităţi ale genului și reprezentanți ai organizatorilor. Juriul 
concursului are întreaga autoritate de rezolvare a unor situaţii neprevăzute. Deciziile 
juriului sunt inatacabile.  
Clasamentele finale sunt confidențiale și vor fi făcute publice numai la festivitatea de 
premiere.  
 
Componența juriului : 

Emeric Imre, Cătalin Stepa, Magda Puskas, Walter Ghicolescu, Florentina 

Corogeanu, Maricel Gavriloiu, Daniel Nicolas. 

  
Drepturi și condiții de participare: 



                                   

Concursul este accesibil tuturor persoanelor care respectă condițiile prezentului 

regulament și urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida 

participarea.  

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în 

afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de 

participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse 

de regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în 

care sunt furnizate date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în 

completarea datelor personale. 

Vârsta concurenților : 8 – 18 ani, pentru concurenții sub 18 ani fiind necesar acordul 

unuia dintre părinți, tutore. 

Interpretarea pieselor se va face live, amplificat sau cu negativ.  

Fiecare concurent va prezenta în concurs o piesă din repertoriul folk-ului românesc  

sau o piesă compoziție proprie folk. 

Ordinea intrării în concurs se va realiza în funcție de vârstă, în mod crescător. 

 

Obligațiile participanților : 
 
- Să respecte prevederile regulamentului concursului;  

-Toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere și își asumă toate 

riscurile ce pot apărea; 

 
Obligațiile organizatorilor : 
 

- Să organizeze și să pună la dispoziție scena și sonorizarea, necesare 
desfășurării concursului;  

- Să asigure buna desfășurare a concursului;  
- Să asigure condițiile optime membrilor juriului pentru buna desfășurare a 

jurizării;  
      -    Să asigure confidențialitatea rezultatelor juriului; 
      -    Să asigure informarea și furnizarea datelor tehnice înaintea concursului; 
      -    În condiții meteo nefavorabile organizatorul poate decide modificarea,                

amânarea, anularea, oprirea  competiției. 

Procesul de înscriere: 



                                   

Începând cu data de 17.08.2021  se deschid înscrierile online, pe linkul: 

https://forms.gle/GoH95TkduhCTzXy27 , unde gasiți fișa de înscriere și posibilitatea 

încărcării negativului mp3, valabil pentru concurenții care aleg să se prezinte in 

concurs cu negativ. 

 În termen de 2 zile lucrătoare, participanții vor fi informați de către organizator dacă 

nu se îndeplinesc criteriile de selecție. Înscrierile se închid la data de 9.09.2021. În 

ziua concursului NU se fac înscrieri. 

Anularea participării: 

Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online dorește să-și anuleze 

înscrierea, poate face acest lucru prin apel telefonic la nr. : 0237/676545. 

 

Premii:  
 
Festivitatea de premiere va avea loc in jurul orei 22.00, după recitalul de excepție al 

celor cinci artiști emeriți ai genului. 

Concurenților li se vor acorda diplome de participare şi premii. 

Premiul I – 1000 ron 

Premiul II -  600 ron 

Premiul III – 400 ron 

Notă: Singura metodă prin care putem oferi experiențe de neuitat participanților și 

publicului, este să oferim siguranța și să respectăm toate măsurile de igienă și 

distanțare socială.  

 

Acordarea de drepturi: 

Organizatorul sau terții pe care acesta îi poate autoriza periodic vor avea 

dreptul de a înregistra și utiliza înregistrări audio, video și fotografii (”materiale”) 

din cadrul evenimentului în scop de promovare, pe orice canale de comunicare. 

Promovarea poate include numele, imaginea, vocea, înfățișarea și Materialele 

biografice. 

Organizatorul va putea utiliza, difuza, proiecta, afișa, reproduce și /sau pune la 

dispoziția publicului Materialele în orice și pe toate canalele de comunicare, 

inclusiv, fără a se limita la, radio, televiziune, cinematograf, evenimente, suporturi 

de date și internet. Organizatorul va avea dreptul de a aduce orice modificări, 

https://forms.gle/GoH95TkduhCTzXy27


                                   

întreruperi, tăieturi sau alte schimbări Materialelor și a utiliza fără restricții 

Materialele astfel modificate. De asemenea, organizatorul poate transfera 

drepturile acordate către orice terț. Sunteți conștient de faptul că nu veți avea 

dreptul de a aproba nici un Material. Înțelegeți că este posibil să nu fiți identificat 

drept Participant la eveniment și nu vă așteptați la nici un câștig financiar în urma 

apariției dumneavoastră în orice Material legat de eveniment. 

Dacă nu se prevede altceva, Organizatorul vă permite să vă utilizați propria 

cameră foto/video în cadrul evenimentului, pentru a înregistra imagini în mișcare 

și/sau o serie de imagini statice pentru a înregistra conținut (”Conținutul 

Participantului”). Utilizarea acestui Conținut al Participantului este limitată la 

scopuri personale, adică pe propriul dvs site web și pe canalele dvs de 

comunicare socială. Înțelegeți că Organizatorul deține drepturile de proprietate 

intelectuală și de difuzare în mass-media a evenimentului și, la cererea sa, îi veți 

acorda Organizatorului acces la Conținutul Participantului. Orice utilizare în scop 

comercial, fie de către participant, fie de către terți face obiectul aprobării 

prealabile a Organizatorului. 

Participantul cesionează și acordă Organizatorului, filialelor, afiliaților și 

partenerilor săi, orice și toate drepturile cu privire la toate datele introduse și 

materialele prezentate Organizatorului în legătură cu orice eveniment, inclusiv 

vocea, imaginea, fotografia, declarațiile, informațiile biografice, numele și 

înfățișarea sa, precum și orice conținut generat de participant (denumite în mod 

colectiv ”Materialele de Înscriere”), în temeiul legislației prezente și viitoare, în cea 

mai extinsă măsură posibilă conform legii aplicabile. În cazul în care drepturile 

respective nu sunt cesionabile, Concurentul acordă Organizatorului, drepturile 

irevocabile, la nivel mondial, perpetue, exclusive, transferabile și nelimitate 

(nelimitate în spațiu, timp sau scop) de a exploata, copia, distribui, transmite, 

publica, interpreta, afișa, utiliza pentru a putea produce opere derivate și utiliza în 

orice alt mod Materialele de Înscriere, pentru orice utilizare cunoscută sau încă 

necunoscută ce li s-ar putea aduce. Dacă o instanță sau altă autoritate constată 

că acordarea exclusivă de drepturi de mai sus nu este complet valabilă din orice 

motiv, Concurentul acordă Oraganizatorului drepturile irevocabile, la nivel 

mondial, perpetue, neexclusive, transferabile și nelimitate ( nelimitate în spațiu, 

timp sau scop) de a copia, distribui, transmite, publica, interpreta, afișa, utiliza 

pentru a produce opere derivate și utiliza în orice alt mod Materialele de Înscriere, 

pentru orice utilizare cunoscută sau încă necunoscută ce li s-ar putea aduce, fără 

nici o plată sau informare a Concurentului. Oricând acest lucru îi este permis de 

legile aplicabile, Concurentul renunță la orice și la toate drepturile morale de autor 

(denumite uneori și ” drept moral” sau având denumiri similare) asupra 

Materialelor de Înscriere, în favoarea Organizatorului. Cesiunile și licențele din 



                                   

această secțiune includ în special, fără a fi limitate la, următoarele drepturi: 

dreptul de difuzare, dreptul de a pune la dispoziția publicului (descărcare/drepturi 

pentru difuzare la cerere), drepturile de ecranizare sau de dramatizare (dreptul de 

adaptare cinematografică/expoziție), drepturille video, dreptul de distribuție și 

copiere, dreptul de modificare și dublaj, dreptul de promovare, dreptul de 

merchandising, dreptul de publicare și drepturile de adaptare într-o dramă 

teatrală, dramă radiofonică și carte audio/vorbită. De asemenea, Organizatorul 

dobândește dreptul de a aduce orice modificări, întreruperi, ștergeri, tăieturi sau 

alte schimbări Materialelor de Înscriere și dreptul exclusiv de a exploata versiunea 

astfel modificată în orice mod. Organizatorul și societățile mamă ale acestuia, 

filiale, afiliații și parteneri vor putea exploata Materialele de Înscriere fără nici o 

limitare și indiferent de canalul prin care se produce exploatarea. Cu toate 

acestea, Organizatorul nu este obligat să facă uz de aceste drepturi. 

De asemenea, Organizatorul are dreptul irevocabil de a cesiona drepturile 

integral sau parțial către orice terț și de a acorda orice sublicență, respectiv 

drepturi de exploatare și/sau permisiuni de exploatare sau de a își exercita 

drepturile în nume propriu sau prin terți. Singura remunerație pentru această 

cesiune cuprinzătoare și acordare de drepturi va fi șansa de a câștiga un premiu 

în cadrul evenimentului.  

Organizatorul, inclusiv societățile sale afiliate și partenerii, poate fi obligat să 

vă solicite să încheiați un contract de licențiere separat care îi permite 

Organizatorului să utilizeze datele introduse și materialele create de Participant și 

prezentate Organizatorului în scopuri promoționale sau administrative sau în alte 

scopuri ce depășesc așteptările rezonabile ale Participantului. 

Câștigătorilor li se poate cere să participe în activități de promovare, iar 

Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza numele și adresele de e-mail 

câștigătorilor, fotografiile acestora și înregistrările audio și/sau video cu aceștia în 

orice material promoțional. 

 

 

Răspundere și garanții: 

Participantul confirmă că se află într-o stare fizică și psihică adecvată și că 

deține toate abilitățile necesare pentru a participa la eveniment. Totuși, 

Participantul este conștient că participarea implică un anumit grad de risc. De 

aceea, Participantul confirmă că nici Organizatorul evenimentului, nici oricare 



                                   

dintre societățile afiliate acestuia nu pot fi învinovățite în nici un fel dacă 

Participantul suferă vătămări corporale.  

Dacă Participantul provoacă daune oricărei alte persoane sau bunurilor 

acesteia, Participantul acceptă răspunderea și se va asigura că Organizatorului 

nu i se impută nicio pagubă în acest sens. 

Organizatorul se angajează să depună eforturi rezonabile pentru a menține 

serviciile hardware și software adecvate pentru Site-ul web al evenimentului și nu 

răspunde pentru: înscrierile după încheiere termenului, pierdute, întârziate, 

deteriorate, direcționate greșit, incomplete, indescifrabile sau neinteligibile; 

defecțiunile, întreruperile, întârzierile sau problemele legate de telefoane, 

componente electronice, hardware sau programe software, rețea, internet sau 

computere; erorile de transmisie; informările cu privire la premiile care au fost 

trimise, dar nu au fost primite; orice pierdere suferită de orice persoană care se 

înscrie sau încearcă să se înscrie și/sau să participe la Concurs, fie că înscrierea 

s-a pierdut, nu s-a trimis, a fost prelucrată greșit, sau nu a fost câștigătoare. 

Organizatorul se angajează și să asigure transparența cu privire la 

corectitudinea competiției și va depune eforturi pentru a asigura, împreună cu 

furnizorii săi de servicii siguranța și buna desfășurare a Concursului. 

Organizatorul nu răspunde în cazul în care un Participant nu este apt din 

punct de vedere fizic sau psihic să îndeplinească oricare dintre sau toate sarcinile 

descrise; nu există nici un drept legal de participare la acest eveniment. 

Organizatorul  nu răspunde în cazul în care un Participant suferă o vătămare 

corporală în timpul efectuării acțiunilor ce privesc acest eveniment. Declarați că 

nu suferiți de nici o boală care v-ar împiedica să participați la competiție în condiții 

de siguranță sau care ar reprezenta un risc față de ceilalți participanți. Vă mai 

angajați că nu vi se interzice în alt mod să participați la eveniment, din nici un alt 

motiv. 

Organizatorul este răspunzător conform legii numai pentru daunele aduse 

vieții și/sau sănătății ca urmare a unei vătămări: (a) în cazul producerii cu 

premeditare a vătămării sau (b) în cazul unei neglijențe grave, dacă Concurentul 

intră în categoria consumatorilor conform legislației aplicabile pentru protecția 

consumatorului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Organizatorul este 

răspunzător pentru neglijențe minore numai în cazul încălcării unei obligații 

contractuale semnificative din aceste Clauze. În aceste cazuri, răspunderea se va 

limita la daunele tipice și care pot fi prevăzute; în alte cazuri, Organizatorul nu va 

răspunde pentru neglijențe minore. 



                                   

În măsura permisă de lege, Organizatorul exclude orice răspundere față de 

dvs pentru orice pierdere de venituri, de profituri, de fond comercial, de date, de 

oportunitate (fie directă sau idirectă în fiecare caz) și pentru orice pierdere sau 

pagubă indirectă sau secundară suferită de dvs în legătură cu participarea la 

eveniment. 

În nici un caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru orice 

neîndeplinire sau îndeplinire cu întârziere a obligațiilor sale în temeiul prezentelor 

Clauze dacă acesta decurge din/sau este cauzată în mod direct sau indirect de 

forțe ce se află în afara controlului său rezonabil, incluzând, fără a se limita, la 

greve, întreruperi ale activității, accidente, cazuri fortuite, pierderi sau defecțiuni 

ale utilităților, comunicațiilor sau serviciilor informatice (software sau hardware). 

În măsura cea mai largă permisă de lege, nici o altă condiție, garanție sau 

clauză nu i se aplică evenimentului. 

 

Prevederi generale : 

Dacă orice prevedere din Clauze va fi declarată nevalabilă, ilegală sau 

neaplicabilă, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale 

Clauzelor nu vor fi afectate sau diminuate în nici un fel de acesta. 

Aceste Clauze vor fi reglementate de legea din România, iar părțile se supun 

competenței neexcusive a instanțelor din România. 

Pentru întrebări generale ce decurg din aceste Clauze și/sau se referă la 

această competiție, vă rugăm să contactați Organizatorul prin email 

muzica@culturaodobesti.ro sau la WhatsApp +0731560870 sau 0237/676545.  

 

mailto:muzica@culturaodobesti.ro

