
 

 

 

 

FESTIVALUL „AXIOPOLIS” CERNAVODA EDIȚIA A XIV-A 

REGULAMENT  

 

 

1. Concursul de interpretare va avea loc în perioada 15-16 August 2022, la sala Casei de 

Cultură “I.D. Chirescu”, din strada Ovidiu, nr. 11, Cernavoda. 

 

2. Evenimentul se va desfăşura după următorul program: 

• Preselecţia concurenţilor - 15 august 2022, între orele 10:30-13:30, la sala Casei de 

Cultură Cernavodă; 

• Repetiția concurenților care au promovat preselecția - 16 august 2022, între orele 15:00-

20:00, la sala Casei de Cultură 

• Concursul de interpretare - de 16 august 2022, la sala Casei de Cultură Cernavodă, 

între orele 14:00-18:00. 

• Gala laureaţilor - 16 August 2021, orele 18:00, pe scena din Piațeta Centrului Civic  

3. Concursul se va desfăşura  pe patru secţiuni de vârstă: 

• secţiunea I   - copii cu vârste cuprinse  între 6-7 ani; 

• secţiunea II  - copii cu vârste cuprinse între 8-10 ani; 

• secţiunea III  - copii cu vârste cuprinse între 11-13 ani; 

• secţiunea IV - copii cu vârste cuprinse între 14-19 ani. 

4. Premiile festivalului sunt: 

• Trofeul Festivalului    - 1000 lei; 

• Premiul I                      -  600 lei; 

• Premiul II                    -   400 lei; 

• Premiul III                   -  300 lei; 

• Mențiune                      -  200 lei. 

5. Fiecare concurent se va prezenta pe scena festivalului, cu două melodii (una lentă și una 

ritmată) înregistrate pe suport digital CD/ STICK, format audio (NEGATIV). Este 

obligatoriu ca una dintre cele două piese să fie scrisă de un compozitor/textier român. Juriul 

va stabili, în urma preselecției, piesele care vor fi interpretate în concurs, din cele prezentate. 

6. În urma evenimentului, fiecare concurent va primi diplomă de participare. 

7. Pentru fiecare secțiune de vârstă, vor fi admiși, în urma preselecției, maxim șapte concurenți. 

8. Înscrierile se fac pană la data de 12 august 2022, la adresa Casei de Cultură “I.D.Chirescu” 

Cernavoda, str. Ovidiu nr.11, tel. 0241/487.140, 0723/657886, sau pe e-mail: 

cultura@primaria-cernavoda.ro, completând formularul de înscriere. (În cazuri deosebite, 

se vor accepta înscrieri şi în ziua festivalului); 

9. Taxa de participare este de 50 lei (achitată până la data concursului), la casieria Primăriei 

sau în contul RO56TREZ23221360250XXXXX, Trezoreria Medgidia, CUI 4304568. 

10. Se asigură cazare concurenţilor.  

11. Membrii juriului vor analiza prestațiile concurenților, vor acorda note pentru calitățile 

vocale, interpretative și mișcarea scenică, în urma cărora, vor stabili câștigătorii festivalului. 

Un criteriu de jurizare este și alegerea repertoriului muzical, care trebuie să fie adecvat 

vârstei concurentului. 

12. Deciziile juriului sunt transparente și irevocabile, nefiind admise contestații. 
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