Regulamentul Festivalului de Umor
Otopeniul vesel", editia a IV-a

"

01 – 03 iunie 2018

Art.1. Producatorii actualei ediţii a festivalului sunt: Primăria orasului Otopeni si Centrul Cultural
“Ion Manu”, dupa un concept realizat de Viorel Gaita si Ovidiu Ianu.
Art.2. Organizatorii festivalului sunt Centrul Cultural “Ion Manu” si Asociatia Culturala Mileniul III
Art.3. Festivalul de Umor "Otopeniul vesel", Editia a IV-a, se va desfăşura în zilele de 01, 02 si 03
iunie 2018 şi se adresează tuturor interpreţilor si grupurilor de umor (amatori si profesionisti).
Art.4.

A patra ediţie a festivalului cuprinde următoarele secţiuni de concurs:

1. Sectiunea A (individual)
2. Sectiunea B (grup)
Art.5. Criterii de inscriere la cele doua sectiuni:



Varsta minima a participantilor trebuie sa fie de 18 ani (impliniti pana la data intrarii
in concurs).
Pentru a se inscrie in concurs, participantii vor avea obligatoriu nevoie de:
- O copie clara a buletinului sau a cartii de identitate/pt fiecare persoana inscrisa
(la individual) sau a liderului grupului (la sectiunea grup) in print sau format jpg
- Un cv artistic (individual sau de grup – functie de sectiune, print sau fisier word)
- O fisa de inscriere, ce va fi semnata de concurent sau de conducatorul grupului
si care va contine atat denumirea momentului artistic, precum si durata acestuia,
numele, prenumele si numarul de telefon pentru fiecare concurent in parte
(indiferent de sectiune). Fisa de inscriere se va livra organizatorului direct, la
secretariatul C.C. Ion Manu Otopeni sau pe mail, la adresa:
otopeniulvesel@ionmanu.ro , fie print, fie sub forma pdf, jpg, etc.
(modelul de fisa de inscriere se va putea descarca de pe site-ul festivalului).
- Vizionare prealabila a unui material trimis, pe aceeasi adresa de e-mail , de
catre concurent (in format electronic) poate constitui un avantaj in selectia finala
(daca vor fi mai multi doritori decat numarul de locuri maxim admis la fiecare
sectiune



Prin completarea si semnarea fisei de inscriere, fiecare participant la concurs(uri)
recunoaste implicit ca a citit si a acceptat prezentul regulament de concurs, pe care
se oblige sa-l si respecte. (Regulamentul poate fi citit si/sau downloadat de pe
site-ul oficial Centrul Cultural Ion Manu)



In cazul grupurilor, pe fisa de inscriere este obligatorie mentionarea numelor si
prenumelor si a numerelor de telefon ale tuturor componentilor grupului, iar fisa va
fi semnata de conducatorul grupului, in numele celorlalti.
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Participantii pot concura la ambele sectiuni.
Vor fi selectati pentru fiecare dintre cele 2 sectiuni, urmatorul numar de concurenti:
 Sectiunea A - Individual = maximum 20 de concurenti
 Sectiunea B - Grup = maximum 12 grupuri in concurs
Actul artistic trebuie sa apartina, obligatoriu, genului “comedie” si poate fi:
1. La sectiunea individual – monolog, stand-up comedy, povestire, secvente
non-verbale, dans comic, cuplet, parodie muzicala sau orice alt act artistic
care sa genereze umor. Durata maxima: 5 minute
2. La sectiunea grup – improvizatie, scene, scenete, improvizatie, secvente
non-verbale, dans comic, parodie muzicala sau orice alt act artistic care sa
genereze umor. Durata maxima: 15 minute
Grupurile pot avea in componenta intre 2 - 10 persoane, inclusiv
Inscrierea se poate face, fie direct, la sediul Centrului Cultural Ion Manu Otopeni
(secretariat), fie pe adresa de mail otopeniulvesel@ionmanu.ro , in perioada: 16
aprilie 2018, orele 10.00 – 25 mai 2018, orele 14.00
Detalii suplimentare la tel: 0734.313.114
Durata maxima finala a timpilor alocati concurentilor nu va putea fi micsorata, dar
va putea fi marita, pentru cei ce doresc acest lucru, daca numarul final de concurenti
este sub cel maxim, prevazut de regulament, la fiecare sectiune! Acest lucru va fi
anuntat pe site-ul festivalului si pe pagina de facebook Otopeniul Vesel, dupa ultima
zi de inscrieri.

Art.6. Inscrierea in concurs si participarea la Festivalul de Umor “Otopeniul vesel” sunt gratuite.
Art.7. Rezultatele preselectiilor, la ambele sectiuni, vor fi anuntate si publicate, incepand cu data
de 28 mai 2018, pe www.ionmanu.ro si pe pagina de facebook Otopeniul vesel. Tot in aceste postari
vor fi afisate zilele pe sectiuni si orele la care trebuie sa fie prezenti, la sala Mare din Centrul Cultural
Ion Manu Otopeni, toti concurentii inscrisi. Toate detaliile participarii in concurs vor fi afisate la cele
doua adrese mentionate mai sus, in acest articol.
Art.8. In afara concurentilor selectati, organizatorii isi rezerva dreptul de a pastra cate doua
rezerve pentru fiecare sectiune. Rezervele trebuie sa inlocuiasca in timp util concurentii care, din
motive de forta majora, nu se pot prezenta in concurs in ziua si la orele stabilite. Rezervele, pot intra
si ele in concurs, daca timpul ramas permite acest lucru. (presupunand ca timpii celorlalti concurenti
nu au fost folositi in intregime sau ca juriul a oprit vreun concurent din actul sau artistic, caz
echivalent cu eliminarea)
Art.9. Prestatiile concurentilor trebuie sa nu contina un limbaj vulgar sau elemente de vulgaritate
si gesturi sau expresii triviale explicite
Art.10. Orice membru al juriului are dreptul de a intrerupe orice prestatie a concurentilor, (printr-un
semnal audio) dintr-unul dintre urmatoarele motive
 Limbaj vulgar
 Gesturi obscene, pornografice
 Calitatea extrem de scazuta a actului artistic
 Indisciplina artistica
Intreruperea totala a recitalului artistic respectiv, se face pentru cel putin 3 semnale audio, oferite
de cel putin 3 membri din cei 5 ai juriului si atrage, automat, atat stoparea recitalului respectiv, cat si
descalificarea concurentului/grupului in cauza.
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Art.11. Premiile celor doua secţiuni de concurs vor fi în cuantum de 18.000 lei, net. Dreptul de
stabilire a ierarhiei in concurs, pentru fiecare sectiune, precum si de acordare a premiilor respective,
aparţine juriului, in exclusivitate. Fiecare dintre cele 2 sectiuni, va avea cate 3 premii (1, 2 si 3) in
valoare neta de:
 (3.000 lei / 2.000 lei / 1.000 lei) – pentru sectiunea A , individual
 (5.000 lei / 4.000 lei /3.000 lei) – pentru sectiunea B , grup
Taxele aferente premiilor vor fi achitate in intregime de catre Organizatori
Art.12. Juriul va fi format din 5 membri profesionisti, cu experienta in teatru, show-biz si umor.
Art.13. Membrii juriului, individual, vor aprecia , fiecare act artistic, tinand cont de urmatoarele
criterii: umor, interpretare si inedit. La final el va acorda o singura nota, cuprinsa intre 1 si 20.
Fiecare concurent, va fi jurizat la vedere, imediat dupa incheierea actului sau artistic si dupa
o eventuala explicatie, daca este cazul, din partea juriului. Un membru al juriului poate acorda
aceeasi nota de mai multe ori.
La finalul actului sau artistic, concurentul sau grupul va primi un numar de puncte,
reprezentand suma notelor fiecarui membru al juriului. Aceasta suma, va fi, in mod logic, inclusa in
intervalul 5 – 100 puncte.
In cazul in care doi sau mai multi concurenti acumuleaza acelasi punctaj, departajarea se va
face prin vot, fiind nevoie de majoritate simpla (3 –2) in cazul a doi concurenti cu acelasi punctaj sau
prin dublu vot daca sunt mai multi candidati cu acelasi punctaj (in acest caz se voteaza intai cei doi
finalisti, dupa care se voteaza, care dintre ei este castigatorul)
Punctajul final obtinut de concurent, precum si ierarhia finala vor fi publicate atat pe site-ul
ionmanu.ro, cat si pe pagina de facebook Otopeniul Vesel, la cateva zile dupa terminarea
festivalului.
Concurentii care vor ocupa primele trei locuri vor afla acest lucru la finalul zilei de concurs. Ei
vor fi obligatoriu, prezenti, duminica 03 iunie 2018, (ora exacta va fi anuntata chiar in ziua de
concurs), in cadrul Galei laureatilor – editia a IV-a, unde vor putea fi urmariti inca o data de catre cei
prezenti si unde vor fi si premiati oficial (inmanarea CEC-ului castigat). Neprezentarea la gala a celor
nominalizati, precum si lipsa lor din spectacolul final vor anula castigarea premiului in bani, nu si a
locului in concurs.
Premiile in bani, vor fi virate de catre organizatori, in contul castigatorilor, cel mai tarziu in
25 de zile calendaristice, incepand cu data Galei Laureatilor.
Art .14. Pentru buna desfasurare a celor trei zile de festival, precum si a concursurilor propriu-zise,
organizatorii vor apela la o firma de paza si securitate, care va garanta atat securitatea, cat si
respectarea statutului tuturor celor ce vor participa la festival: artisti, organizatori si spectatori.
Art.15. Accesul in sala se va face, fie pe baza unor rezervari prealabile (pentru presa, vip-uri, oameni
de specialitate, artisti participanti, etc) cu invitatii tiparite strict pe tipul evenimentului din festival,
fie la liber, pe baza cartii de identitate, in limita numarului de locuri disponibile.
Dupa ce locurile libere se vor epuiza, accesul in sala va fi oprit.
1. DISPOZITII FINALE
Art.16. In paralel cu notarea la vedere, juriul va trece aceleasi note pe o fisa personala de notare.
Toate aceste fise vor fi semnate si completate de catre membrii juriului si vor ramane la dosarul
festivalului. Rezultatele concursului (la fiecare sectiune in parte) vor fi afisate in zilele urmatoare
galei laureatilor, pe site-ul Centrului Cultural Ion Manu sau pe pagina de facebook a festivalului.
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Art.17. Spectacolul, show-urile sau numerele artistice invitate separat in festival, nu participa in
concurs.
Art.18. La cererea concurentilor, le putem asigura amplificarea propriei coloane sonore. Pentru
acest lucru, doritorii, vor aduce un stick cu coloana sonora respectiva. (recomandam ca back-up, un
al doilea stick sau un cd). Inginerul de sunet al Centrului Cultural Ion Manu, va colabora direct cu
sunetistul grupului sau al concurentului, daca este nevoie de asa ceva.
Art.19. Prin participarea la concurs, concurentii sunt de acord ca prestatiile lor din timpul
concursului sa fie inregistrate audio si video de catre organizatori sau de catre persoanele
desemnate de catre organizator in acest scop. Aceste material inregistrate (video si /sau audio) vor
putea fi folosite ulterior, atat de catre organizatori, cat si de catre partenerii media, pentru a se
realiza montaje/emisiuni/materiale care sa promoveze evenimentul sau editiile viitoare. Persoanele
care apar in inregistrarile realizate nu pot avea nicio pretentie, financiara sau de alta natura, fata de
organizatori, producatori sau utilizatori.
Art.20. Toti participantii inscrisi si admisi in festival pentru cele 2 sectiuni de concurs (inclusiv cate
doua rezerve pentru fiecare sectiune) vor fi afisati pe site-ul www.ionmanu.ro in postarea legata de
festivalul Otopeniul Vesel sau pe pagina de facebook Otopeniul vesel. Afisarea se va face incepand
cu data de 28 mai 2018
Art.21. Participarea oricarui concurent in festival, implica automat si acceptarea regulilor enuntate
mai sus. In cazul unor litigii, ele vor fi solutionate in conformitate cu legislatia romana. Organizatorii
festivalului isi rezerva dreptul de a invoca forta majora asa cum este ea definita in legislatia romana.

Asociatia Culturala Mileniul III

Centrul Cultural Ion Manu – Otopeni
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