PROIECT DE VOLUNTARIAT - INTERJUDEŢEAN
,,O JUCÃRIE PENTRU UN COPIL TRIST !”
REGULAMENTUL DE PARTICIPARE:





Secţiunea concurs: jucării
Secţiunea concurs; măşti ale personajelor din poveşti si măşti populare
Secţiunea voluntariat prin donare de jucării colectate
Un cadru didactic poate participa cu maxim patru lucrari pe urmatoarele categorii de varsta (4-6/7
ani -prescolar; 7-10/11ani -primar; 11-14/15 ani –gimnazial si 15-18 ani-liceal)
 Jucăriile trebuie confectionate din materiale reciclabile.
o Alături de jucării se trimite şi o documentaţie care cuprinde : lista materialelor utilizate;
fotografii-minim 4 (scoase la imprimantă sau fotograf) /inregistrare video de 3-5 minute care
să dovedească faptul ca au lucrat copiii
o Documentatia se realizează pe format A4, pe maxim o pagină
Atentie :jucăriile să poată fi utilizate in scopul propus de organizator(dăruirea lor copiilor marginalizati).
 Un plic autoadresat si timbrat
Datele dumneavoastră pe plic să conţină următoarele: numele şi prenumele, adresa completă, inclusiv
codul poştal.
ÎNSCRIERE:
Înscrierea în concurs se face prin completarea formularului de înscriere şi trimiterea lui împreună
cu lucrările.
Depunerea lucrărilor şi donaţiilor se face până la data de 20 mai 2014 (data poştei) pe adresa:
Clubul Copiilor Găeşti ; Str.Liniştei.; nr-15, loc.Găeşti,jud. Dambovita ;cod 136250
Pe plic să fie specificat :
Pentru concursul: ,,O Jucărie pentru un copil trist!”
EVALUARE:
Jurizarea se va face in perioada 25-28 mai 2014 de către reprezentanţi ai instituţiilor partenere şi
organizatori.
Se vor acorda premiile I, II, III, premii speciale, menţiuni, diplome de participare pe unitate( pentru
parte de concurs) şi diplome de voluntariat.
Diplomele vor fi trimise în plicurile autoadresate în luna iunie.
Produsul final al acestui concurs va fi organizarea unei expoziţii cu lucrările participanţilor de
Ziua Copilului şi dăruirea lor alături de jucăriile donate, copiilor ce provin din familii cu probleme
sociale sau instituţionalizaţi.
Evenimentul va fi mediatizat cu ajutorul Inspectoratului Şcolar; mass-media; pe site-ul unităţii si
pe wwwdidactic.ro.
PARTENERI
 Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa
 Primăria Orasului Găeşti
 Direcţia pentru protectia copilului Dâmboviţa
 Spitalul Orasului Găeşti
 Poliţia Găesti
 Biserica ,,Cioflec”-Găeşti
RELAŢII SUPLIMENTARE:
dir.prof. Maria Musat ; telefon – 0722870617/ tel fix -0245710923
sau pe adresele de email ;
maramusat@yahoo.com
ccgaesti@gmail.com

