
 
REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 

 

Prezentul regulament este stabilit de The Institute. Pentru orice întrebări va rugăm să ne 

contactați la adresa de e-mail diploma@institute.ro. 

 

 

1. DESPRE DIPLOMA 

 

DIPLOMA este creată și organizată de The Institute, brand al Millenium Image & 

Comunication Group (Organizatorul), iar anul acesta marchează cea de-a 6-a ediție. Perioada 

de desfășurare a ediției din 2019 este 11 – 20 octombrie. DIPLOMA este un festival de 10 

zile ce reunește cele mai bune proiecte finale ale absolvenților de facultăți creative din 

România. Totodată, este o ocazie importantă pentru tinerii absolvenți de a cunoaște specialiști 

din industriile creative și de a dezvolta parteneriate pentru proiecte viitoare.  

 

 

2. ÎNSCRIEREA PROIECTELOR 

 

Participarea la DIPLOMA este deschisă oricărui absolvent din promoția 2019 al unei 

universități creative din România (atât Licență, cât și Master în Arhitectură, Artă sau Design).  

 

Pentru a participa la expoziție cu proiectul de diplomă, absolvenții trebuie să completeze 

formularul de înscriere până la data de 25 29 iulie. 

 

Proiectele depuse după data de 25 29 iulie nu vor fi luate în considerare. Formularele 

incomplete nu vor fi luate în considerare.  

 

Important!  

 

- Pentru fiecare instalație/ model/ sculptură/ obiect ce necesită asamblare, absolvenții 

trebuie să furnizeze organizatorilor instrucțiunile complete de asamblare. Instrucțiunile 

trebuie anexate formularului de înscriere.   

 

- Fotografiile atașate formularului de înscriere vor fi folosite în materialele de 

comunicare ale festivalului. Participanții au obligația de a furniza fotografii relevante  

ale proiectului și de a respecta specificațiile tehnice din formularul de înscriere.  

 

- După înscrierea proiectului, participanții au obligația de a-și verifica e-mailul pentru 

a nu pierde notificări importante din partea organizatorilor. Organizatorii își rezervă 

dreptul de a cere informații sau fotografii suplimentare înainte de prezentarea 

proiectelor în fața boardului. 
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3. PROCESUL DE SELECȚIE 

 

După finalizarea perioadei de înscrieri, toate proiectele participante vor fi prezentare 

boardului creativ DIPLOMA. Membrii boardului vor selecta proiectele ce vor face parte din 

expoziția ediției din acest an. 

 

La finalul procesului de selecție, toți absolvenții care au înscris proiecte vor primi un e-mail 

cu decizia boardului.  

 

 

4. INFORMAȚII PENTRU PARTICIPANȚI 

 

 

4.1       Expunerea proiectului 

 

Expunerea fiecărui proiect din cadrul Expoziției DIPLOMA va fi hotărâtă de designerul și 

arhitectul expoziției, Attila Kim, pe baza informațiilor primite de la participanți. Datorită 

numărului mare de proiecte expuse, este posibil ca participanții să fie rugați să expună 

proiectul parțial sau în mod diferit față de prezentarea furnizată în formularul de înscriere. În 

orice eventualitate, conceptul proiectului nu va fi afectat.     

 

 

4.2 Transport și date limită 

 

După confirmarea selecției la expoziția DIPLOMA, participanții vor primi de la organizatori 

detalii cu privire la expediția proiectelor. Participanții trebuie să trimită lucrările selectate 

pentru Expoziția DIPLOMA până la data de 4 octombrie 2019.  

 

Important! Ambalarea corespunzătoare a lucrărilor intră în sarcina participanților. În cazul în 

care lucrările ajung în expoziție deteriorate sau incomplete, proiectul nu va fi expus.   

 

Proiectele vor fi expuse în Expoziția DIPLOMA în perioada 11 – 20 octombrie 2019.  

 

Organizatorii sunt obligați să returneze proiectele participanților nu mai târziu de 5 noiembrie 

2019.  

 

 

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

 

5.1       Organizatorii: 

 

- Vor expune parțial sau în totalitate proiectele selectate de board, într-o manieră 

creativă, cu sprijinului designerului de expoziție. Toate deciziile cu privire la 



 
expunerea proiectelor vor fi luate de către organizatori și designerul de expoziție, iar 

nu de către participanți, pentru a reprezenta în mod coerent conceptul Expoziției 

DIPLOMA.   

 

- Vor asigura infrastructura expoziției și vor încheia parteneriate relevante cu edituri, 

agenții media, sponsori, instituții publice, institute culturale și alte organizații ce pot 

sprijini vizibilitatea DIPLOMA în cadrul publicului larg.  

 

 

 

5.2       Participanții: 

 

- Vor trimite lucrările selectate până la termenul detaliat mai sus.  

 

- Își asumă în totalitate responsabilitatea cu privire la originalitatea și drepturilor de 

autor ale lucrărilor înscrise. 

 

- Își asumă responsabilitatea pentru lucrările prezente în Expoziția DIPLOMA și 

absolvă organizatorii de orice culpabilitate în cazul deteriorării acestora.  

 

 

5.3       Penalizări: 

 

Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina din selecție participanții care nu furnizează până 

la termenul limită informațiile și materialele solicitate, pentru a nu afecta programul 

expozițional.  

 

Participanții sunt obligați să notifice organizatorii legat de orice întârziere în timp util.  

 

 

 

5.4       Drepturi de autor: 

 

- The Institute și partenerii săi își rezervă dreptul de a reproduce, înregistra, publica, 

distribui și difuza imaginile și conținutul multimedia create pentru și rezultate în urma 

evenimentului (inclusiv numele participanților), pentru a promova eficient atât ediția 

DIPLOMA de anul acesta, cât și orice ediție viitoare.   

 

- Organizatorii își rezervă ulterior dreptul de a solicita participanților să trimită parte din 

sau toate lucrările expuse în timpul Expoziției, în scopul de a promova DIPLOMA atât 

în evenimente din România, cât și din străinătate. Termenii și condițiile specifice vor 

fi stabilite ulterior, de la caz la caz.  


