1. Care este perioada de inscriere a schitelor pe site?
Perioada de inscriere este intre 5 Iulie si 6 August.
2. Care este formatul acceptat pentru incarcarea schitei?
Se accepta orice format electronic pentru incarcarea schitei pe site (upload) –
schita desenata de mana sau ilustratie scanata / fotografiata, photoshop /
illustrator sau alt soft de imagine.
3. Ma pot inscrie in concurs cu fotografii cu proiectul gata realizat?
Da, respectand insa termenul si conditiile inscrierii in concurs.
4. Exista dimensiuni minime si maxime ale valizei?
Dimensiunile minime acceptate sunt cele ale unui rucsac standard iar
maxime, ale unui geamantan mare de voiaj.
5. Trebuie sa fie o valiza standard sau poate fi pusa in practica orice
idee, oricat de originala si ciudata ca forma?
Nu exista limitari in ceea ce priveste formatul valizei si orice idee este
acceptata. Este apreciata ingeniozitatea si originalitatea ideii dar si legatura
cu destinatia aleasa.
6. Schitele vor fi publicate pe site sau doar vor fi jurizate?
Toate schitele inscrise in concurs (care respecta perioada de inscriere) vor fi
jurizate, iar pe site vor fi publicate doar cele 20 de lucrari finaliste in urma
jurizarii.
7. Ma pot inscrie cu mai multe schite?
Nu, fiecare participant va putea inscrie in concurs o singura schita. Se
accepta modificarea schitei initiale trimise insa numai cu acordul
organizatorilor (anuntarea in prealabil a organizatorilor) si numai daca nu se
depaseste termenul limita de inscriere.
8. Pana cand voi fi anuntat daca sunt printre cei 20 de finalisti?
Anuntarea finalistilor se va face pana pe 13 August. Lista finalistilor va fi
disponibila si pe site-ul proiectului, www.kufarart.ro
9. Daca voi fi printre cei 20 de finalisti, in cat timp trebuie sa realizez
proiectul?
3 saptamani din momentul in care esti anuntat de catre organizatori.
Deadline pentru realizarea proiectului: 3 septembrie.

10. Unde vor fi expuse cele 20 de creatii finaliste?
Cele 20 de lucrari finaliste vor fi expuse in cadrul unei expozitii stradale
(street gallery) si in agentiile KLM.
11. Cate premii vor fi si cine decide acordarea premiilor?
Lucrarile finaliste, cat si cele castigatoare vor fi decise de Juriul competitiei
(vezi componenta in sectiunea “Juriu”)
Se vor acorda 3 premii (vezi sectiunea “Competitie).
Va mai exista si un premiu al publicului, decis prin vot direct pe site-ul
proiectului.
12. Prietenii si cunoscutii ma vor putea vota pe site?
Da, iar rezultatele acestor voturi se vor concretiza in ‘Premiul Publicului’.
13. Biletele de avion primite ca premiu pot fi folosite de altcineva din
familia mea?
Premiul nu este transmisibil, una dintre cele doua persoane trebuie sa fie in
mod obligatoriu castigatorul premiului.

