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Consiliul Local și Primăria comunei Cornetu împreună cu Centrul Cultural Cornetu orgnizează în data de 28 septembrie 
2019, în sala de spectacole a centrului cultural din localitate, prima ediție a Concursului de muzică ușoară pentru copii 
“JOLT KERESTELY”. 
Organizatorii acestui proiect cultural îşi propun, pe lângă descoperirea şi lansarea de noi talente, stimularea şi încurajarea 
tinerilor interpreţi cât şi punerea în valoare a muzicii româneşti și internaționale de calitate. 
De asemenea, prin schimburile cultural – artistice, se vor lega prietenii între copii iar profesorii îndrumători vor avea un prilej 
de schimburi de experienţă privind modalităţile de interpretare a muzicii vocale. 
Concursul va cuprinde trei secțiuni: 
1. SECȚIUNEA I – cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani; 
2. SECȚIUNEA a II-a – cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani; 
3. SECȚIUNEA a III-a – cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani. 
(se consideră validă vârsta împlinită până la data desfăşurării concursului, 28 septembrie 2019) 
Dosar înscriere concurenți: 
- fișă de înscriere; 
- copie certificat naștere sau CI; 
- o fotografie a candidatului (recentă) la o rezoluție cât mai mare (pentru prezentare și mediatizare). 
IMPORTANT 
Dosarul de înscriere se va trimite în format electronic pe adresa de e-mail centrulculturalcornetu@yahoo.com sau la sediul 
Centrului Cultural Cornetu din localitatea Cornetu, șos. Alexandriei nr.138, parter, jud. Ilfov – Secretariat, până pe data de 13 
septembrie 2019. 
Se vor interpreta 2 (două) piese, prima din repertoriul muzicii ușoare românești sau internaționale, iar a doua din repertoriul 
compozitorului JOLT KERESTELY ( http://www.joltkerestely.ro/). 
După ce ați ales a doua piesă, cea din repertoriul compozitorului JOLT KERESTELY, ne contactați pe 
centrulculturalcornetu@yahoo.com și noi vă vom pune la dispoziție negativul piesei respective, în format .mp3, pe adresa de 
pe care ne-ați contactat. 
Negativul primei piese trebuie să fie transmis pe email. 
Aspectele privitoare la dreptul de autor revin în exclusivitate concurenților. 
Concurenții vor fi prezenți în ziua de sâmbătă, 28 septembrie 2019, până la ora 09.00, la Centrul Cultural Cornetu, localitatea 
Cornetu, Șos. Alexandriei nr.138, parter, Jud. Ilfov iar concursul se va desfășura începând cu ora 10.00. 
Neprezentarea concurenților la data, ora și locul stabilite de către organizatori, duce la eliminarea acestora din concurs. 
Concurenții vor avea asupra lor un mediu de stocare electronic (memory stick) cu negativele celor 2 (două) piese pe care le vor 
prezenta în concurs (piesa din repertoriul românesc sau internațional și piesa aleasă din repertoriul compozitorului JOLT 
KERESTELY ). 
În cazul în care imprimarea fondului muzical (negativ) nu are calitatea corespunzătoare cerințelor juriului, aceasta poate duce 
la eliminarea din concurs a concurentului. 
Taxa de înscriere în valoare de 100 lei va fi încasată înainte de a începe concursul. 
Masa va fi asigurată de către organizatori în mod gratuit pentru concurenți. 
Transportul va fi asigurat de către instituțiile culturale pe care le reprezintă sau de către participanți în nume personal. 
Juriul va fi alcătuit din personalități marcante ale muzicii ușoare românești, astfel: 
- Jolt Kerestely – președintele juriului; 
- Cristina Manoliu – membru juriu; 
- Stela Enache – membru juriu; 
- Marina Florea – membru juriu; 
- Marian Nistor – membru juriu. 
Prezentatorul concursului va fi Octavian Ursulescu. 
Se vor acorda următoarele premii: 
· Trofeul Concursului ”Jolt Kerestely” – 1000 lei 
· Secțiunea I – 5-8 ani 
Premiul I – 500 lei 
Premiul II – 400 lei 
Premiul III – 300 lei 
Mențiune – 150 lei 
 



· Secțiunea a II - a – 9-12 ani 
Premiul I – 500 lei 
Premiul II – 400 lei 
Premiul III – 300 lei 
Mențiune – 150 lei 
· Secțiunea a III - a – 13-16 ani 
Premiul I – 500 lei 
Premiul II – 400 lei 
Premiul III – 300 lei 
Mențiune – 150 lei 
Juriul își rezervă dreptul de a redistribui premiile în funcție de valoarea concurenților. 
Pentru buna desfășurare a festivalului nu se admit contestații. 
Taxele achitate precum și materialele trimise nu se returnează. 
Pot fi acordate și alte premii oferite de mass-media, alte instituții și/sau sponsori care nu pot depăși în valoare premiile acordate 
de organizatori. 
Fiecare concurent prezent în concurs va primi o diplomă de participare + un suvenir. 
Cheltuielile de organizare ocazionate de acest proiect cultural (premii, onorarii, transportul juriului și al colaboratorilor, masa, 
tipăriturile, cheltuielile legate de publicitate, etc.) vor fi detaliate într-un protocol semnat consensual de către toți factorii 
implicați în organizare. 
Obligaţiile concurenţilor: 
- participarea cu punctualitate la concurs; 
- respectarea ordinii de intrare în concurs; 
- asigurarea negativelor sau acompaniamentului în fazele de concurs; 
- pãstrarea unei stricte discipline în locurile unde se va afla pe parcursul desfãşurãrii concursului; 
- un comportament civilizat în relaţiile cu îndrumãtorii, ceilalţi concurenţi şi personalul tehnic-administrativ; 
- respectarea regulilor de prevenire a incendiilor sau a altor evenimente nedorite; 
- pãstrarea unei forme fizice de sãnãtate şi respectarea regulilor de igienã în colectivitate; 
- respectarea cu stricteţe a indicaţiilor juriului şi a altor factori de decizie artisticã, după caz; 
- repertoriul la faza finalã poate fi schimbat numai de cãtre organizatori; 
- respectarea integrală a Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului de muzică ușoară pentru copii „JOLT 

KERESTELY”; 
- respectarea integrală a dispozițiilor Hotărării nr. 75/2015, privind reglementarea prestării de către copii de activități 
remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, denumită în cele ce urmează Hotărâre. 
Obligaţiile organizatorilor: 
- afișarea la loc vizibil a progamului privind desfășurarea concursului, cu respectarea Hotărării nr. 75/2015, privind 
reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling; 
- afișarea la loc vizibil, în locul de desfășurare a concursului, a Hotărării nr. 75/2015, privind reglementarea prestării de către 
copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling; 
- promovarea imaginii concurentului prin materiale promoţionale, după caz; 
- asigurarea condiţiilor de prezentare în etapele de concurs: salã, sonorizare; 
- asigurarea personalului artistic şi tehnic de specialitate pentru desfășurarea concursului; 
- asigurarea asistenţei medicale de urgenţã; 
- să rețină impozitele și să le vireze la bugetul statului dacă premiile sunt în bani. 
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
1. Numele şi prenumele............................................................................................................. 
2.Adresa/Domiciliul:................................................................................................................. 
3. Localitatea: .......................................................................................................................... 
4. Telefon: ................................................................................................................................ 
5. E-mail:……………………………………………………………………………………… 
6. Data naşterii: .................................... vârsta.............ani; 
7. Unitatea şcolară de unde provine:………………………………………….. 
8. Clasa....................................................................................................................................... 
9. Profesor îndrumător: ............................................................................................................. 
10. Telefon profesor: ................................................................................................................. 
11. Piesa la alegere din concurs 
- Titlul .................................................................................................................................. 
- Compozitor………………………………………………................................................. 
- Textier ………………………………........………………............................................... 
12.Piesa din repertoriul compozitorului Jolt Kerestely 
- Titlul ……………………………………………………………………………………... 
- Textier…………………………………………………………………………………….. 
Am citit și sunt de acord cu regulamentul Concursului de muzică ușoară pentru copii „JOLT KERESTELY”; 



De asemenea, conştientizez efectele ce se pot produce în timpul şi după consumarea evenimentului (înregistrare şi difuzare 
publică audio-video, foto, prin intermediul mass-media, internet etc.) şi, drept urmare, nu voi împiedica realizarea lor şi nu voi 
emite nici un fel de pretenţii intelectuale sau financiare asupra acestor materiale. 
Nume și prenume părinte (tutore)……………………………………………………… 
Data: Semnătura: 
Acest document completat va fi semnat, scanat și trimis pe 
e-mail: centrulculturalcornetu@yahoo.com 
DECLARAŢIE PĂRINTE 
Subsemnatul/a(copil)…………………………………….., prin reprezentant legal (părinte,tutore) 
………………………………, domiciliat/ă în…………………….., str.……………………….nr……., bl………., sc….., 
etj,…….. apt………, jud./sector………., legitimat/ă cu C.I. seria…..nr…………… , eliberată 
de………………………………….., la data de ……………… CNP……………………………, 
declar că voi interpreta piesa/opera muzicală:………………………………………………………., 
muzica:……………………………………………….., textul……………………………………… și piesa din repertoriul 
compozitorului Jolt Kerestely…………………………………….textul …………………………….., în cadrul Concursului de 
muzică ușoară pentru copii „JOLT KERESTELY”, organizat în perioada 28.09.2019 de către Centrul Cultural Cornetu. 
Garantez că voi răspunde integral şi imediat cu daune la cel puţin valoarea prejudiciului cauzat organizatorului concursului sau 
pentru daunele la care organizatorul concursului ar putea fi obligat faţă de orice alt terţ (pers. fizică şi/sau juridică) în legătură 
cu pretenţii legate de drepturile de autor ce derivă din interpretarea piesei la alegere din repertoriul românesc/internațional. 
De asemenea, mă oblig să suport integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi în legătură cu utilizarea de 
către organizatorii concursului a pieselor muzicale în cadrul Concursului de muzică ușoară pentru copii „JOLT 

KERESTELY”. 
Data: Semnătura: 
Acest document semnat și scanat va fi trimis pe e-mail: centrulculturalcornetu@yahoo.com 
 


