INSPECTORATUL ŞCOLAR DÂMBOVIŢA

CLUBUL COPIILOR GĂEŞTI
Strada Liniştei nr. 15, email:ccgaesti@gmail.com, Tel. / fax: 0245/710923

REGULAMENTUL CONCURSULUI
Organizator: - M.E.N.
- Inspectoratul Şcolar Judetean Dâmboviţa
- Clubul Copiilor Găeşti
Parteneri : - Primaria si Consiliul Local Gaesti
- Diversi sponsori
Tema concursului: Traditie si credinta
Desfăşurare: Fiecare unitate scolara va participa cu maxim 4 lucrări/pe categorie de varsta. Lucrările vor putea fi
executate pe diverse suporturi: hârtie, pânză, sticlă, lemn, piatra, oua sau colaje, folosind tehnicile adecvate
fiecăruia etc. Sectiuni : pictura, desen, sculptura, artizanat , grafica. Inscrierea candidaţilor se face până pe 31
martie 2014 pe baza unei fişe de inscriere. Copii din localitate si de la Cluburile copiilor din judet vor participa in
direct ( fiind jurizati separat), in data de 07.04.2014/ ora 9 ( timp de lucru -2 ore)
-

Concursul se afla in Calendarul Activităţilor 2014 sectiunea A3: DOMENIUL CULTURAL–ARTISTIC/
ARTE VIZUALE, si se va organiza la nivel national pe categoriile de varsta:
- 4-6 ani, 7-10(11) ani, 11(12)-14(15) ani, 15-18 ani

- Se vor acorda următoarele premii:
- trofeul „ TRADIŢIE ŞI CREDINŢĂ”
- premiul I, premiul II, premiul III, menţiune, premii speciale
Premiile se acordă pentru fiecare categorie de vârstă şi tip de lucrari, excepţie făcând trofeul concursului ce se va
acorda celei mai bune lucrări.

Programul concursului:
01-31 martie se primesc lucrările din ţară însoţite de fişa de inscriere pentru fiecare unitate participanta la
concurs. Pentru o buna desfasurare a etapei finale,a premierii participantilor, va rugam sa trimiteti si un plic
autoadresat, timbrat corespunzator zonei dv.
- 7 aprilie 2014 jurizarea lucrărilor
- 9 -25 aprilie –expoziţie cu lucrările intrate in concurs si expedierea diplomelor.
Nota: Lucrarile nu se vor returna.
-

Director Concurs

Coordonator

Prof. Maria Muşat

prof. Diaconu Nicuşor

Tel:0722870617/maramusat@yahoo.com

tel:0766207826/diaconu.nicusor@yahoo.com

INSPECTORATUL ŞCOLAR DÂMBOVIŢA

CLUBUL COPIILOR GĂEŞTI
Strada Liniştei nr. 15, email:ccgaesti@gmail.com, Telefon / fax: 0245/710923

FIŞĂ DE INSCRIERE
Concursul national ,,TRADIŢIE ŞI CREDINŢĂ”
Ediţia VIII - 2014
Secţiunea: pictură(hartie, lemn, sticla, panza, piatra), oua incondeiate , colaj, felicitare , artizanat ,
sculptura, grafica:
Unitatea scolara.....................

Tabel nominal cu elevii şi lucrările participante
Nr

Numele şi prenumele

Titlul lucrării şi suportul

Categoria

Numele profesorului

crt

elevului

folosit

de vârstă

coordonator

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adresa de contact ( unde doriti sa fie expediate diplomele): ____________________
Unitatea de provenienţă: ______________________
Director
unitate de provenienţă,

Profesor,

INSPECTORATUL ŞCOLAR DÂMBOVIŢA

CLUBUL COPIILOR GĂEŞTI
Strada Liniştei nr. 15, email:ccgaesti@gmail.com, Telefon / fax: 0245/710923

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Încheiat azi ……………………..
1. Părţile contractante:
A)

CLUBUL COPIILOR GĂEŞTI, Str.Liniştei, nr. 15,Găeşti, jud. Dâmboviţa, reprezentată prin: prof. Muşat Maria

in calitate de Aplicant
B) ŞCOALA ………………………………………, Strada ………………….,

Nr. ……, Localitatea …………………….., Judeţul ………………………….,
reprezentată prin …………………………………………………………… în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea organizării şi
desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul naţional de artă plastică „ Tradiţie şi credinţă ”
3. Grup ţintă: preşcolari şi elevii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 19 ani
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianti;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada rămasă din anul şcolar 2011 – 2012.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul naţional „Tradiţie

şi credinţă” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de

relaţii de colaborare între instituţiile de învăţămînt din ţară.

Aplicant,

Partener,

ETICHETA se aplică pe spate, în colţul din dreapta, jos
Unitatea de inv. …..……………………………

Unitatea de inv. …..……………………………

Localitatea……………. Jud……………....

Localitatea…………….……….Jud……………....

Secţiunea ……….. ………Ctg varsta…………….

Secţiunea ……….. ………Ctg varsta…………….

Titlul lucrării……………………….……………...

Titlul lucrării……………………….……………...

Elev ……………………………….…......……

Elev ……………………………….…......……

Coordonator: …….………………………………..

Coordonator: …….………………………………..

email………………………………...……………..

email………………………………...……………..

Unitatea de inv. …..……………………………
Localitatea…………….……….Jud……………....
Secţiunea ……….. ………Ctg varsta…………….
Titlul lucrării……………………….……………...
Elev ……………………………….…......……
Coordonator: …….………………………………..
email………………………………...……………..

Unitatea de inv. …..……………………………
Localitatea…………….……….Jud……………....
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Titlul lucrării……………………….……………...

Titlul lucrării……………………….……………...

Elev ……………………………….…......……

Elev ……………………………….…......……

Coordonator: …….………………………………..

Coordonator: …….………………………………..

email………………………………...……………..

email………………………………...……………..

Unitatea de inv. …..……………………………

Unitatea de inv. …..……………………………
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