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REGULAMENTUL 
de participare la ediţia a XIX-a a Taberei Internaţionale de Artă plastică “Inter-Art” Aiud, 
10-26 august 2014 
 
Artiştii care doresc să participe la manifestare vor trimite o mapă de prezentare până cel târziu în data de 1 
martie 2014, orele 12:00  (mapele sosite până la această dată) prin următoarele modalităţi:  

 
1. prin poştă, la adresa 

Fundaţia „INTER-ART” Aiud 
515200 - Aiud, CP 40 
jud. Alba, Romania 

 
2. o vor depune personal la 

Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud 
Strada Transilvaniei nr. 35. 
Aiud - 515200, jud. Alba, Romania 

 
3. prin email la adresa tabara@inter-art.ro 

/* dacă înscrierea dvs. nu a fost confirmată in max. 4 zile vă rugăm să ne contactaţi pe email. 
Reclamaţii ulterioare nu sunt acceptate. 

 

Mapa de prezentare va conţine 
- Formularul de înscriere completat (se poate descărca de pe pagina Fundaţiei “Inter-Art”: www.inter-

art.ro sau se poate ridica de la Centrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud) 
- CV-ul a artistului; 
- 5 fotografii după lucrări recente (vă rugăm NU trimiteți mai multe fotografii). 
Înscrierile / mapele incomplete nu vor fi luate în considerare. 

 
 

Secţiunile taberei 
- pictură; 
- sculptură; 
- grafică; 

 
 

Taxe 
- NU exista taxă de participare; 
- artiştii vor suporta cheltuielile de călătorie. 

 
 

Se asigură gratuit 
- materiale de bază pentru pictură, sculptură, gravură; 
- cazare şi trei mese pe zi pentru fiecare artist. Organizatorii pot asigura meniu pe bază de carne sau 

vegetarian (nu se asigură meniu particularizat); 
- organizatorii pot asigura cazare gratuit doar in perioada 10 - 25 august; 
-  din motive organizatorice pentru artiştii cu domiciliul în Aiud nu se asigură cazare în acest an 

pe durata taberei. 
 

Lucrările participanţilor 
-     participanţii vor dona lucrări organizatorilor după cum urmează: 

- sculptori: 1 lucrare; 
- graficieni: 4 lucrări; 
- pictori: 3 lucrări. 
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- artistul va fi înregistrat şi expus la final pe secţiunea aleasă ; 
- acest aspect nu îngrădeşte artistului dreptul de a lucra alte tehnici pe durata taberei ; 
- la selecţia finală a lucrărilor juriul îşi rezervă dreptul de a expune sau nu lucrările artistului participant, 

în funcţie de nivelul valoric al lucrărilor prezentate; 
- artiştii au obligaţia de a prezenta pentru selecţie toate lucrările create pe perioada taberei. 

 
 

Reguli de participare 
 
IMPORTANT:  
- se acceptă doar participarea pe toată durata taberei; 
  Data sosirii artiştilor: 10 august 2014.  Data plecării artiştilor: 25 august 2014. 

- programul taberei, perioada, lista invitaţilor sunt hotărâte de Consiliul de Conducere al Fundaţiei 
“Inter-Art” Aiud ; 
- numărul participantilor este limitat, în funcţie de posibilităţile materiale şi financiare ale organizatorilor ; 
- nu există o listă de participanţi permanentă; anual se concepe o listă independentă de cele 
anterioare. Se urmăreşte îndeosebi formarea unui grup de artişti din cât mai multe zone ale lumii. Nu se 
fac deosebiri pe bază de sex, vârstă, religie, naţionalitate sau apartenenţă politică ; 
- niciun membru participant nu are statutul de membru permanent, dar orice persoană poate fi invitată 
de două sau mai multe ori ; 
- la formarea listelor de participanţi se ţine cont de nivelul artistic, de comportamentul social pe 
perioada taberei, de integrarea în programul şi spiritul taberei, şi de contribuţia artistului la ridicarea 
nivelului artistic al manifestării. Pe baza acestor date organizatorii vor alcătui listele ; 
- orice artist are posibilitatea de a înainta o cerere de participare. Organizatorii au dreptul de a accepta 
sau respinge această cerere pe baza prezentului regulament. Hotărârile luate sunt definitive. Nu sunt 
admise contestaţiile iar mapele primite nu se înapoiază. 
- artistul este invitat în tabără după verificarea mapei de prezentare, printr-o adresă oficială trimisă de 
Consiliul de Conducere al Fundaţiei “Inter-Art” Aiud. El are obligaţia de a prezenta următoarele acte, cu 
30 de zile înainte de data începerii taberei: 
 

- copie după paşaport, B.I. / C.I.; 
- adeverinţă medicală din care să rezulte că starea de sănatate îi permite deplasarea şi şederea în 

Romania (adeverinţa trebuie redactată sau tradusă în limba română sau engleză); 
- adeverinţa medicală trebuie să conţină date despre starea de sănătate, alergiile, regimu 

alimentar, orice restricţie la anumite alimente şi alte date pe care artistul vrea să le facă publice. 
Datele prezentate de artist sunt confidenţiale. 
* Notă: aceste act: se pot expedia în original prin poştă la adresa specificată mai sus, se pot depune la Centrul 
Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud sau se pot  trimite scanate la adresa :  tabara@inter-art.ro 

 
- este obligatorie asigurarea medicală pe întrega perioadă a şederii în România (la sosirea în tabără, 
artistul va prezenta personalului medical asigurarea). 

 
 
 
Informaţii suplimentare la tel. 004-0723-969911 sau la :  tabara@inter-art.ro 
 
 

Conducerea Fundaţiei “Inter-Art”Aiud 
 
 


