INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA
PALATUL COPIILOR BRĂILA
B-dul A.I.Cuza nr.97 e-mail pcbraila@gmail.com
https://palatulcopiilorbraila.wordpress.com/ Tel/fax+402396151

REGULAMENTUL CONCURSULUI
a.

Titlul ( mesaj – slogan );
CONCURS NAŢIONAL DE ECOTURISM„DANUBIUS”
b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează;
Sportiv-turistic
- Acţiune ecoturistică şi sportivă cu caracter utilitar-aplicativ şi educativ
c.Tipul de proiect : Competiţie , naţională şi interetnică
- Proiect naţional prin invitarea a cel puţin douăzeci de echipaje din ţară, respectând acoperirea totală a
teritoriului şi a regiunilor istorice.
- Proiect interetnic prin participarea echipajelor de diferite etnii din România.
o
Coordonate de contact:
PALATUL COPIILOR BRĂILA

Telefon/ fax – 0239615137
0740147184 Prof.Ghiţă NEDELCU
Email –pcbraila@gmail.com, nedelcu_ghita@yahoo.com
Adresa –B-dul Al.I.Cuza 97
. Obiectivul general /scopul
Motivarea, trezirea interesului copiilor spre activităţi practice sub formă de concurs in mijlocul naturii prin
implicarea activă în activităţi atractive şi utile cât şi dezvoltarea personală şi îmbunătăţirea relaţiilor sociale.
Obiectivele specifice ale proiectului
Dezvoltarea abilitaților echipei de proiect formată din zece cadre didactice, șase voluntari(foști elevi) in
activitațile de implementare, pe durata de 8 luni.
Formarea corectă a unui sistem bogat de deprinderi şi priceperi inteligent-motrice, perceptiv-motrice şi
aplicativ-utilitar cât şi cele specifice orientării turistice, turismului sportiv, tirului in Parcul Națonal Balta
mică a Brăilei, a unui număr de aproximativ 90 de copii, pe durata a 5 zile de concurs, in luna iulie.
Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi formarea unei atitudini deschise spre prietenie, toleranţă, respect
reciproc, a unui număr de aproximativ 90 de copii,in locurile de desfășurare a concursului, pe durata a 6
zile, in luna iulie;
Verificarea şi dezvoltarea culturii generale şi a inteligenţelor multiple prin diferite forme de teste ce
răspund nevoilor sociale de moment (eseu in limba engleză, chestionare probe), a unui număr de
aproximativ 90 de copii, pe durata a 6 zile de concurs.
Diseminarea rezultatelor proiectului în 25 unități școlare implicate direct in proiect, cât a celor partenere
într-un interval de 3 luni”.
Conditii de participare:
La această acţiune pot participa tineri care se vor constitui în echipaje mixte de 4 (patru) copii-tineri ( 2
băieţi şi 2 fete, un băiat şi o fată 7-14 ani, un băiat şi o fată 15-19 ani) cu vârsta maximă 14 şi respectiv 19
ani,insoţiţi de un cadru didactic, indiferent de specialitatea didactică.

PROBELE CONCURSULUI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ecoturism
Orientare sportivă
Îndemânare/Perspicacitate
Parcurs aplicativ-utilitar
Supravieţuire
Vânătoare de imagini
Creaţie literară in limba engleza
Parcurgerea unui mini curs teoretic şi practic de supravieţuire
Proba ecologica/antidrog
Prezentarea unui moment artistic

Aprinderea focului si gatitul hranei
Montarea corecta a cortului

Pondere 15 % in concurs
Pondere 20% in concurs
Pondere 25% in concurs
Pondere 10% in concurs
Pondere 20% in concurs
Pondere 5 % in concurs
Pondere 5 % in concurs

Pentru neparticipare 20 puncte penalizare
Pentru neparticipare 25 puncte penalizare
Pentru neparticipare 20 puncte penalizare
Pentru neparticipare 20 puncte penalizare
Pentru neparticipare 20 puncte penalizare

Înscrierea și participarea la probe a tuturor concurenților din echipaj (patru concurenți, două
fete și doi băieți) este obligatorie. În caz contrar, la probele respective, nu se acumulează puncte
pentru clasamentul general pe echipe sau se acumulează puncte penalizare.
. Fiecare echipaj va fi însoțit de un cadru didactic care îşi va asuma responsabilitatea pentru echipajul
condus (și pentru fiecare component în parte) pe toata durata deplasării şi activității principale a
proiectului. Întrecerile se vor desfășura pe categorii de vârstă/cicluri de învățământ (clasele I-IV, V-VIII,
XIXII). Dacă un echipaj are în componență elevi din mai multe cicluri de învățământ, acesta va participa
pentru clasamentul general la ciclul din care face parte componentul cu vârsta cea mai mare. Se vor
întocmi clasamente pe probe și clasamente generale pe categorii de vârstă/cicluri de învățământ. Județelor
le aparține alegerea categoriei de vârstă la care participă, pentru care vor fi reprezentate.
DESCRIEREA PROBELOR
1.ECOTURISM- pondere 10 % din concurs

Proba se va desfăşura în conformitate cu regulamentele Federaţiilor de Turism Sportiv.
Echipajele vor fi mixte, formate din 4 copii (2 băieţi+2fete) şi vor concura cu însoţitor. Echipajele
se vor deplasa pe un traseu cu o durată de 4 ore pe parcursul cărora vor întâlni puncte de control cu şi fără
arbitru folosind marcajele, harta și busola în zona Parcului Natural B.m.B. a Brăilei.
Între punctele de control se va aplica regularitatea, iar punctele de control cu arbitru rezolvarea
unor sarcini după cum urmează:
1.Controlul echipamentului - se va depuncta lipsa următoarelor obiecte obligatorii:
a) din echipamentul individual al turistului ( rucsac, pantofi sport, pelerină de ploaie, trening,
şapcă/pălărie, ochelari de soare, lanternă, bidon cu apă, fluier, chibrituri, cuţit, hrană rece, soluţie - spray
ţânţari, polog, diferite tipuri de ace şi relon pentru confecţionarea undiţelor);
b) a echipamentului colectiv după cum urmează: trusa medicală, busolă, binoclu, harta zonei.
2.Deprinderi practice de acordare a primului ajutor:
a) rezolvarea unei situaţii practice în diferite situaţii;
b) răspund în scris la zece întrebări referitor la primul ajutor.
3.Igienizarea zonei şi a traseului parcurs.
- fiecare echipaj va primi câte un sac menajer şi mănuşi de unică folosinţă. Se va puncta în funcţie
de cantitatea de deşeuri colectate.
4.Cunoştinţe despre floră prin recunoaşterea plantelor din rezervaţie.

- recunoaşterea a cinci plante din cadrul rezervaţiei;
5.Cultură generală situaţii surpriză.
a) rezolvarea unui chestionar format din zece întrebări;
b) rezolvarea unei situaţii practice-surpriză (recunoaşterea uneltelor de pescuit, determinarea unui
azimut magnetic, determinarea distanţelor etc.)
Fiecare echipaj va delimita zona de campare personalizat(banda,fanioane,sfoara,inscripție cu denumirea
echipajului/județului)
CLASAMENTUL - se va întocmi în funcţie de punctajul obţinut, iar echipajul cu cel mai mare
număr de puncte ocupă locul I. Având în vedere că proba are ponderea de 10 % locului I i se va
acorda 0 puncte, locului II 3 puncte, locului III 6 puncte ş.a.m.d., până la ultimul clasat.
2.ORIENTARE SPORTIVĂ- ponderea 20 % din concurs

Se va desfăşura în conformitate cu Regulamentele Federaţiilor de Orientare Sportivă.
Participă tot echipajul pe grupe de vârste, 10-14 ani, 15-19 ani, constând în cercetarea unui traseu pe
o hartă la scara de 1: 5 000 în lungime de 3-5 km. Cu 10-15 puncte de control.
CLASAMENTUL – se va face în ordinea timpilor realizaţi, în funcţie de numărul punctelor
de control găsite, iar echipajul cu cel mai mare număr de puncte ocupă locul I. Având în vedere că
proba are ponderea de 20 % locului I i se va acorda 0 puncte, locului II 2 puncte, locului III 4
puncte ş.a.m.d., până la ultimul clasat.
3.ÎNDEMÂNARE- PERSPICACITATE ponderea 20 % din concurs

1. Traseu simplu de înot sub formă de ştafetă contra cronometru care se porneşte de la primul
concurent şi se opreşte după ultimul. Copiii care nu ştiu să înoate vor înota cu vesta de salvare. Adâncimea
apei max. 1,5m, iar toată zona de concurs va fi pichetată.
2. Traseu simplu de deplasare cu barca pe distanţa de 25m sub formă de ştafetă, urmând ca după
parcurgerea distanţei să se facă schimbul la vâsle, contra cronometru se porneşte de la primul concurent şi
se opreşte după ultimul.
3. Aruncarea/ tragere la ţintă cu praștia, suliță, arc, pușcă.
Clasamentul realizându-se după punctajul obţinut.
4. Pescuit sportiv.
Clasamentul se face în funcţie de cantitatea de peşte pescuit, după un timp dinainte stabilit.
5.Probă surpriză
CLASAMENTUL

Se stabileşte conform ponderii în concurs de 20 %, astfel echipajul clasat pe locul I primeşte 0
puncte, locul II 1,5 puncte, locul III 3 puncte ş.a.m.d. până la ultimul echipaj.
4.PARCURS APLICATIV- ponderea 15 % din concurs

Participă tot echipajul parcurgând un traseu în care vor fi utilizate alergarea, mersul în echilibru,
săritura şi trecerea pe sub obstacole,târârea, căţărarea/escaladarea, aruncarea şi transportul de greutăţi.
Rezolvă unele sarcini surpriză care necesită inteligenţă, perspicacitate şi lucru în echipă.
CLASAMENTUL se întocmeşte în ordinea timpilor realizaţi. Având în vedere ponderea de 15%
în concurs, echipajul clasat pe locul I primeşte 0 puncte, locul II 1 punct, locul III 2 puncte.
5.PROBA DE SUPRAVIEŢUIRE - ponderea 20%din concurs

Pentru această probă echipajele vor trebui să aibă deprinderi formate pentru:
a) amenajarea taberei de corturi pe echipaj
Delimitare, personalizare, utilitate produse realizate pentru un confort sporit.
b) proba de gătit
Participă tot echipajul la aducerea lemnelor, aranjarea şi aprinderea focului, precum şi la pregătirea
unui fel de mâncare specific zonei de unde provine. Ingredientele necesare preparării hranei pentru prima
zi (supraviețuire) vor fi aduse de echipaje. Timpul de pregătire al hranei va fi de 1 ora si 30 minute. În
cazul în care timpul de pregătire se depăşeşte, echipajul este penalizat cu 10 (zece) puncte. Fiecare echipaj
va aduce un vas în care se va găti, de preferinţă ceaun, tacâmuri.
c)confecţionarea unei mese și a doua bănci, necesare servitului mesei
-10 puncte
d) confecţionarea unei undiţe pentru a pescui cu aţă pescărească, ac şi plută improvizate.
-5 puncte
e) confecţionarea diferitelor tipuri de foc
-10 puncte
f) confecţionarea unei afumători
-5 puncte
g) confecţionarea unei praştii și a unei sulițe (cu care va participa şi la proba de tir) -10 puncte
h) confecționarea unui/unor filtre pentru apă.
-5puncte
i) traversarea unui curs de apă a echipamentului și a rucsacului din dotare cu ajutorul unei plute
construite cu mijloace din teren(este acceptată ață/sârmă)
- 15 puncte
j) amenajarea unui adăpost improvizat, pentru intreg echipajul
-10 puncte
Notă:Toate aceste materiale vor trebui a se confecţiona numai cu mijloace din natură.
Tot echipajul participă la montarea unuia sau a mai multor corturi astfel încât acesta să poată
adăposti întreg echipajul pe durata desfăşurării acţiunii în condiţii optime. Se va penaliza cu echipajul care
nu va prezenta materiale în bună stare, corturi incomplete sau uzate şi montarea defectuoasă a acestora,
precum şi lipsa sacului de dormit şi a salteluţei izolatoare (izopren) pentru fiecare membru al
echipajului.Praștia și sulița, care vor fi confecționate in tabără vor fi folosite la probe, pluta va trebui să
susțină pe Dunăre, doi membri ai echipajului cu rucsacii cu materialele obigatorii.
Toate aceste sarcini vor trebui rezolvate pe durata a trei zile in Parcul Natural Balta mică a Brăila
urmând ca in ultima zi să se facă evaluarea finală a probei.
CLASAMENTUL

Se va puncta originalitatea şi utilitatea fiecărei cerinţe conform punctajului mai sus menţionat.
Având în vedere ponderea de 20% în concurs, echipajul clasat pe locul I primeşte 0 puncte, locul II
1 punct, locul III 2 puncte.
6.VÂNĂTOARE DE IMAGINI ponderea 5 % din concurs
Concurenţii trebuie să descopere imagini specifice zonelor de concurs.(peisaje din zonă, imagini
din timpul desfășurării probelor de concurs, plante, animale, clădiri, etc) şi să realizeze 10 fotografii.
Aceste imagini vor fi predate in format electronic in vederea evaluării in ziua a cincea de concurs.
CLASAMENTUL

Se va puncta originalitatea, calitatea fotografiilor
Având în vedere ponderea de 15% în concurs, echipajul clasat pe locul I primeşte 0 puncte, locul II
1 punct, locul III 2 puncte.
7.CREAȚIE LITERARĂ - ponderea 5% din concurs
La sfârşitul activităților din Parcul Natural Balta mică a Brăilei fiecare echipaj va întocmi un eseu
in limba engleză cu titlul SUPRAVIEŢUITOR PENTRU O ZI, ÎNVINGĂTOR PENTRU O VIAŢĂ!
CLASAMENTUL

Având în vedere ponderea de 5% în concurs, echipajul clasat pe locul I primeşte 0 puncte, locul II 1

punct, locul III 2 puncte.
8.PROBA ECOLOGICĂ/ANTIDROG
Pentru această probă echipajele vor trebui să desfăşoare o acţiune cu caracter ecologic/antidrog, propusă
de către participanți din timp şi pregătită spre a se desfăşura pe durata concursului, cu prezentarea ei în
cea de-a cincea zi de concurs. Nerealizarea acţiunii atrage o penalizare de 25 puncte din clasamentul
general.
Echipajele, prin componenţii lor, vor fi penalizate în cazul în care nu respectă programul acţiunii,
provoacă daune materiale sau nu respectă normele sanitare, ecologice şi de comportament civilizat în
raport cu vârsta şi calitatea de elev.
9. PREZENTAREA UNUI A UNUI MOMENT ARTISTIC

Fiecare echipaj, prin unul sau mai mulţi membrii va trebui să prezinte un moment artistic (de
preferinţă specific zonal şi cultural) cât un cântec gen Karaoke. Neprezentarea acestuia implică o
penalizare de 25 puncte din clasamentul general
10.PARCURGEREA UNUI MINI CURS TEORETIC ȘI PRACTIC DE SUPTAVIEȚUIRE

Cercetarii militari vor susține un minicurs teoretic și practic de supraviețuire specifice,
exemplificând problemele din teatrele de operații la care au participat. Deasemeni vor face un exercițiu
demonstrativ inainte de proba de supraviețuire.
CLASAMENTUL GENERAL
Punctajul final: se va stabili în urma însumării punctelor realizate la cele 7 ( şapte ) probe de bază,
la care se vor adăuga punctele de penalizare acumulate la celelalte probe, acolo unde este cazul.
Clasamentul general se va întocmi, pe grupe de vârstă specificate mai sus, în ordinea crescătoare a
punctajelor finale obţinute de către fiecare echipaj ( ex.: locul I – echipajul cu cel mai mic punctaj final,
locul al II-lea – echipajul care a obţinut punctajul următor în ordine crescătoare, ş.a.m.d ).

PROGRAMUL CONCURSULUI NAȚIONAL ”DANUBIUS”
PRIMA ZI DE CONCURS
- până la ora 14.00 - sosirea echipajelor
14.00 - festivitatea de deschidere și prezentarea participanților
-14.30- 16.30 – deplasarea cu nava pasager ,,BORCEA"în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei
-16.30-18.30 - montarea taberei de corturi
-18.30–19.30 masa de seară (hrana participanţi)
-20.30 – 22.30 - şedinţa tehnică şi jocuri de cabană
A DOUA ZI DE CONCURS
-07 30 - deşteptarea
-08 00 - 08.30 - mic dejun (hrana participanţi)
8.30 -10.30 iniţiere in supravieţuire (demonstrativ de către cercetaşii militari)

-10.30 - 12.30 - probe de îndemânare- înot-ştafetă, vâslit cu barca –ştafetă
-12.30-14.30 -aprinderea focului şi prepararea hranei specifice zonei din care provin echipajele
-14.30 – 15.30 - masa de prânz
-15,.0-20.00-probe de îndemânare- înot-ştafetă, vâslit cu barca –ştafetă
-20.00-20.30 – cina (hrana participanţi)
-20.30- 22.00 - concurs de pescuit.
-22.00 - stingerea
A TREIA ZI DE CONCURS
-07.30 – deşteptarea
-08.00 – 08.30 – micul dejun
-08.30 - 14.30- probă de ecoturism
-14.30 - 15.30 - masa de prânz
-15.00- 16.30 probă de indemânare: tir cu arcul, praştia, suliţă, puşcă cu aer comprimat.
-16.30-17.30 probă surpriză
17.30-19.30 evaluarea probei de supraviețuire
-19.30 - 20.00 masa de seară
-20.30 - 23.00 - socializare în cadrul unei seri distractive în jurul focului de tabără
- 23.00- stingerea
A PATRA ZI DE CONCURS
-08.00 - deşteptarea;
-08.30 - 09.30 micul dejun,
- 09.30 -11.30 ecologizarea și strângerea taberei;
- 11.30 -12.30 deplasarea în Brăila
- 12.30 -13.30 cazarea la Colegiul Tehnic” Edmond Nicolau
” - 13.30 - 14.30 masa de prânz
- 15.00-16.00 prezentarea activităţii ecologice, protecţie a mediului sau antidrog,
- 16.00-16.30 prezentarea eseului in limba engleză (cu tematică din Balta mică a Brăilei)
-17.00 – 19.30 vizitarea oraşului Brăila
-19.30- 20.30 cina
-21.00-22.30 -proba de orientare sportivă-noapte-parc"Monument"
- 23.00- stingerea
A CINCEA ZI DE CONCURS
-08.00 – deşteptarea
-08,00 - 08.30 - micul dejun
-09.30-10.30-proba de orientare sportivă- Stațiunea Lacu Sărat
-10.30 – 15.00 vizitarea stațiunii Lacu Sărat
- 15.00 - 15.30 masa de prânz
- 17.30 - 19.30 proba de parcurs aplicativ în baza sportivă ,,Pescăruşul"
– cina -19.30-20.30
– 20.30–prezentarea unui moment artistic
-caraoke
A ŞASEA ZI DE CONCURS
-08.00 - deşteptarea;
-08.30 - 09.00 - micul dejun; -09.00 - 10.00
- festivitatea de premiere cu invitarea oficialităţilor, sponsorilor şi reprezentanţilor din mass media

---

- proba de supraviețuire se va desfășura pe toată perioada taberei/concurs din Parcul Natural Balta
mică a Brăilei
DISPOZIŢII FINALE
Prezentul Regulament, împreună cu Regulamentul de ordine interioară va fi respectat de către toţi
participanţii la competiţie. În caz contrar, vor fi descalificaţi.
Cadrele didactice însoţitoare sunt direct răspunzătoare de respectarea Regulamentului
competiţiei
de către toţi membrii echipajului pe care îl coordonează.
Costurile deplasării vor fi suportate de către participanţi.
Cazarea şi masa, pe toată durata desfăşurării competiţiei, vor fi asigurate de către organizatori.
Confirmarea de participare se va face până la data de 26 iunie 2017 ( telefonic: 0740147184, prof. Ghita
Nedelcu
Vă rugăm să respectaţi data de confirmare!
. La şedinţa tehnică, fiecare echipaj va prezenta următoarele acte
: - tabel nominal cu participanţii lotului la competiţie (2 exemplare),
- copie certificat de naştere/carte de identitate
- fotografie cu membrii echipajului şi cadrul didactic însoţitor;
- proces-verbal de prelucrare a Regulamentului de ordine interioară al concursului ,,Danubius”.
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL CONCURSULUI NAŢIONAL ,, DANUBIUS “
Art.1 Participanţii la competiţie vor avea asupra lor carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
Art.2 Pentru desfăşurarea programului competiţiei în condiţii optime, se impune respectarea unei
discipline stricte de către toţi participanţii, astfel:
a) cadrele didactice însoţitoare răspund de integritatea şi comportamentul acestora pe toată perioada
desfăşurării concursului;
b) elevii au obligaţia de a avea un comportament adecvat, în conformitate cu R.O.F.U.I.P. ( O.M.Ed.C.
nr.5079 /2016 ) şi de a participa la toate activităţile din program;
c) elevii vor respecta programul concursului;
d) elevii au obligaţia de a nu degrada sau distruge spaţiile de cazare, masă şi desfăşurare a probelor de
concurs;
e) elevii nu au voie să fumeze şi să consume băuturi alcoolice pe toată perioada concursului;
f) sunt strict interzise deplasările pe plajă şi înotul în Dunare, individual sau în grupuri, dacă acestea sunt
neorganizate şi nesupravegheate de către un cadru didactic;
g) este interzis a se face baie in Dunăre in afara perimetrului marcat de către organizatori și fără a fi
insoțiți de cadrul didactic coordonator care iși asuma intreaga responsabilitate
h) pe toată perioada concursului, atât elevii, cât şi cadrele didactice vor adopta o atitudine şi o ţinută
decentă (ex. este interzis, chiar şi în timpul liber, comportament indecent, limbaj licenţios, etc.)
i) în cazul apariţiei unor abateri grave de la prezentul regulament, elevul/echipajul în cauză va fi eliminat
din programul competiţiei, decizia aparţinând organizatorului.
Art.3 Prezentul regulament este obligatoriu pentru toţi participanţii la concursul national,,DANUBIUS“;
Art.4 Fiecare cadru didactic însoţitor va prelucra cu elevii prezentul regulament, iar aceştia vor semna de
luare la cunoştinţă, conform procesului - verbal de mai jos. Procesul-verbal va fi întocmit în două
exemplare, din care unul va fi predat organizatorilor la şedinţa tehnică, celălalt rămânând la cadrul
didactic însoţitor.

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi, ………………., între cadrul didactic însoţitor ………………………………….şi
membrii echipajului…………….…………….. din loc…………………………..judeţul…………., cu
ocazia prelucrării Regulamentului de ordine interioară al concursului national ,, DANUBIUS“ Braila .
Nr.
crt.

Numele şi prenumele elevului

Semnătura de luare la cunoştinţă

1
2
3
4
5
6
7
8

Cadrul didactic însoţitor,
……………………………………………

Obsevatii

