Regulament
Concurs interjudetean ,,Culorile primăverii”
- Ediţia a II-a inclus in C.A.E.R.I. 2016/2017 la pozitia nr. 1678


Concursul este cu participare directă şi indirectă, fără taxă de participare.



Secţiunile concursului
1. Desen
2. Pictură



Concursul se va desfăşura în data de 14 aprilie, ora 10, la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3,
Slatina.



Se pot înscrie direct preşcolarii grădinitelor din judet, iar cei din alte judeţe pot trimite prin poştă
creaţiile artistico-plastice până la data de 07 aprilie 2017, data poştei pe adresa grădiniţei: Popescu
Geanina, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3, Str. Fraţii Buzeşti, nr. 5-7, localitatea: Slatina,
Judeţ Olt, cu menţiunea „Pentru Concursul Culorile primăverii” împreună cu un plic autoadresat,
timbrat corespunzător.



Participarea la concurs se face prin completarea formularului de inscriere(ANEXA 1) și a acordului
de parteneriat(ANEXA 2),semnat și ștampilat în două exemplare.

 Pentru participarea directă vă rugăm să trimiteți formularul de înscriere pe adresa de e-mail:
popescu.geanina11@gmail.com sau mihaelacostinab@yahoo.com până la data de 07.04.2017


Fiecare cadru didactic poate participa cu maximum 2 preşcolari/lucrări.



Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere pe suport A4, încadrându-se în
tema anunţată. Vor fi descalificate lucrările:
1. care nu respectă tema propusă;
2. copiate, xeroxate;
3. în care se observă intervenţia adulţilor.



Pe spatele lucrării, în colţul din dreapta jos, se vor scrie, pe etichetă, la calculator, următoarele:

Titlul lucrării: .......................................................................................................
Nume şi prenumele preşcolarului: .......................................................................
Grupa: ..................................................................................................................
Unitatea de învăţământ: .......................................................................................
Localitatea: ..........................................................................................................
Judeţul: ................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: ..........................................
.............................................................................................................................



Evaluarea va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate, la data de
14 aprilie 2017.
Juriul va avea în vedere următoarele aspecte:

- modul atractiv, ingenios de tratare a temei;
- estetica, inventivitatea şi originalitatea;
- contribuţia individuală, talentul, imaginaţia pe care preşcolarul le dovedeşte;
- crearea unui spaţiu armonic şi expresiv prin care să fie respectate formele şi proporţiile (asamblare);
- gradul de acurateţe a execuţiei lucrării;
- tehnici aplicate (simple sau complexe);
- complexitatea;
- mesajul.
Nu se admit contestaţii. Lucrările copiilor nu se restituie.


Jurizarea se face pe fiecare grupă de vârsta în parte, pentru fiecare secţiune. Se vor acorda premiile I,
II, III şi menţiune, precum şi diplome de participare.

 Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel. 0761420299 (Popescu Geanina), 0765599554 (Buse
Mihaela-Costina) sau la adresele de e-mail mentionate: popescu.geanina11@gmail.com /
mihaelacostinab@yahoo.com.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la concursul interjudeţean

”Culorile primăverii”
14 aprilie 2017
Ediţia a II-a
Slatina

Numele îndrumătorului ......................................................................................................................
Prenumele îndrumătorului ................................................................................................................
Unitatea de învăţământ ......................................................................................................................
Adresa e-mail ............................................................................ Telefon ............................................
Localitatea ........................................................... Str ............................................................ Nr. ......
Judeţul ................................. cod poştal .......................... .

Preşcolari participanţi:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Grupa

Secţiunea
( 1, 2 )

Titlul lucrării

1

2

Profesor coordonator: .........................................................
Semnătura: ..........................................................................

Anexa nr. 2
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3,
Slatina, Jud. Olt, Str. Fraţii Buzeşti, Nr. 5-7
Tel. 0249/422152
Email: gpp3ot@yahoo.com
Nr. ....…../……………............

Instituţia ..............................................................
Localitatea ............................. Jud. ......................
Str. ..................................................... Nr. .……....
Telefon…………………….. Email .......................
Nr. ........../..................................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi, ...................................
Părţi contractante:
a.
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3, Slatina, strada Fraţii Buzeşti, nr. 5-7, judeţul Olt,
reprezentată prin director Bădoi Mădălina
b.
Unitatea de învăţământ ............................................................................................localitatea
.................................., judeţ …….......................... reprezentată prin director, ................................................
şi de ............................................................................, în calitate de partener.
Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia coordonatoare prin concursul
interjudeţean creaţie artistico -plastică “Culorile primăverii”, ediţia a II-a.
Grup ţintă:
Preşcolari din învăţământul de stat şi particular şi din învăţământul special.
Obligaţiile părţilor:
Coordonatorul se obligă:
- Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului;
- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite;
- Să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
- Să emită şi să distribuie diplomele preşcolarilor premianţi;
- Să distribuie diplomele de participare preşcolarilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Să mediatizeze concursul în unitatea de învăţământ;
- Să pregătească preşcolarii pentru activitate;
- Să selecteze lucrările care participă la concurs;
- Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării concursului.
Prezentul contract se încheie in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Grădiniţa cu Program Prelungit
Nr. 3, Slatina, Olt
Director,

Unitatea de învăţământ
....................................................
.....................................................

Bădoi Mădălina
Director,

