REGULAMENTUL FESTIVALULUI-CONCURS JUDEȚEAN

“BUCURIE ÎN RITM DE DANS”
EDIŢIA a-II-a, Slatina 2017

Înscris în CAEJ 2017, POZIȚIA 38.
Festivalul-concurs „Bucurie în ritm de dans “ inițiat de Grădinița cu Program Prelungit
„Ion Creangă “ Slatina, se va desfășura la Centrul Cultural “ Eugen Ionescu“Slatina, în luna mai
(17 mai) 2017,ora 13,00. Este adresat preșcolarilor și cadrelor didactice din județul Olt.
Scop:
-descoperirea copiilor cu potenţial artistic, valorificarea creaţiilor artistice adecvate
vârstei, amplificarea şi revigorarea activităţilor artistice la nivelul învăţământului preşcolar.
-dezvoltarea armonioasă a copiilor prin mișcare, joc și dans.
Obiective:
-încurajarea copiilor talentaţi în domeniul dansului;
- stimularea simţului artistic şi estetic al copiilor;
- posibilitatea de a pune în evidenţă atât talentele copiilor, cât şi spiritul creator al
cadrelor didactice responsabile cu instruirea lor.
Organizatorii concursului se obligă să se ocupe de buna desfăşurare a festivalului-concurs
şi să asigure:
-locul de desfăşurare;
-mediatizarea concursului în comunitate;
-aparatura de sonorizare;
-elaborarea programului de desfăşurare;
-menţinerea legăturii cu ceilalţi parteneri;
Cheltuielile administrative şi de transport pentru formaţiile participante din afara
Municipiului Slatina vor fi suportate de către unităţile de învăţământ participante, de parteneri
(părinți, sponsori).
Inscrierea participanților la concurs se va realiza în perioada 1 aprilie 2017-10 mai
2017, prin completarea fișei de înscriere și a acordului de parteneriat și expedierea
pe
adresa
unității
sau
pe
adresa
de
e-mail:
acestora
prin
poștă
danacornelia_27@yahoo.com sau mpirvan@yahoo.com., pentru a preciza în timp util
dansul ales pentru concurs, durata și numărul de participanți .
Festivalul de dans se va desfășura numai cu participare directă și
următoarele genuri de dans:
-dans modern
-dans de societate
-dans popular
-dans tematic

va cuprinde

-majorete
Festivalul se va desfășura pe două secțiuni:
-Secțiunea I-formații pregătite de educatoare
Pe diplomele copiilor, va fi menționat numele și prenumele educatoarei care a pregătit
dansul.
-Secțiunea II-formații pregătite de profesor/instructor de dans
Pe diplomele copiilor, va fi menționat numele și prenumele instructorului/profesorului care
a pregătit dansul.
Condiții de participare:
-Nu se impune număr maxim de copii pentru grupul participant.
-Participanții la spectacol se vor prezenta la data și ora indicate de organizatorii festivalului.
-Durata prestației fiecărui moment artistic: maxim 5 minute.
-Participanții vor aduce CD-uri cu suportul muzical după care vor dansa . Pe CD, va fi scrisă
instituția reprezentată în concurs, titlul și categoria de dans. Sugerăm concurenților să aibă asupra
lor, în timpul concursului, un CD de rezervă.
Juriul festivalului va fi alcătuit din reprezentanți ai următoarelor organizații partenere î n
proiectul nostru: Inspectoratul Școlar Județean Olt, Palatul Copiilor ”Adrian Băran “Slatina,
profesori specialişti pentru genurile abordate în concurs.
Criterii de evaluare:
- originalitatea interpretării;
- sincronizarea paşilor de dans, a ritmului, cu muzica;
- mişcarea scenică;
- selectarea tematicii dansului în concordantţă cu vârsta copilului;
- costumaţia;
Se depunctează intervenţia cadrului didactic în timpul prezentării.
Pentru fiecare criteriu se vor acorda puncte de la 0 la 10; suma punctelor acumulate va
decide clasamentul final. Toate ansamblurile/ formațiile vor primi diplome (locul I, II, III,
mențiune, premiul special sau diplomă de participare) cu precizarea nominală a instructorului/
îndrumătorului.
Diplomele vor fi trimise pe adresa cadrelor didactice participante, conform adresei
specificate în fișa de înscriere.
Organizatorii vor anunța în timp util programul de desfășurare a concursului.Orice
modificare în ceea ce privește data de desfășurare, din motive obiective, va fi comunicată
participanților.
Pentru spectatori intrarea este liberă, dar vor avea acces în sală doar la începutul
spectacolului sau în pauzele stabilite de organizatori.
Nu se percepe taxă de participare.

Persoane de contact :
Ciucă Cornelia Dana-e-mail danacornelia_27@yahoo.com.
telefon:0723588614
Pîrvan Maricica- e-mail mpirvan @yahoo.com
Telefon 0742087453

Grădinița cu Program Prelungit « Ion Creangă » Slatina
Str. Centura Basarabilor nr. 4 Slatina, jud. Olt

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
FESTIVAL-CONCURS JUDEŢEAN
“BUCURIE ÎN PAȘI DE DANS”
EDIȚIA a-II-a
Anul școlar 2016/2017

Unitatea de învățământ preșcolar: ________________________________________________
Nume și prenume cadru didactic
participant:_________________________________________________
Specialitatea:________________________________________________________________
Grupa:______________________________________________________________________
Telefon personal/Adresa e-mail: _________________________________________________
Adresa (pentru expedierea diplomelor):………………………………………………………….
Categoria/genul de
dans:………………………………………………………………………………………..
Titlul dansului:……………………………………………………………………………………
Timp estimativ al dansului………………………………………………………………………..
Nr.total de copii înscrişi: ………………………………………………………………………..

Grădiniţa cu Program Prelungit
“ION CREANGĂ”Slatina
Nr...../………. ……….

………………………………….
…………………………………
Nr...../………………….
ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între Grădiniţa cu Program Prelungit “ION CREANGĂ”Slatina reprezentată
de Doamna Director prof.Dana Ciucă şi………………………………………….. reprezentată
de…………………………….. în calitate de Director şi Dl/Dna….…………………………
în calitate de partener ,
în vederea colaborării pentru realizarea proiectului educativ
« BUCURIE ÎN PAȘI DE DANS », editia a-II-a, anul școlar 2016/ 2017.
ATRIBUTELE PARTENERILOR ÎN PROIECT:
Grădiniţa cu Program Prelungit “ION CREANGĂ”Slatina are următoarele
atribuții :







Coordonarea, monitorizarea, implementarea şi evaluarea proiectului;
Asigurarea colaborării dintre unităţile implicate;
Popularizarea proiectului în rândul preşcolarilor şi părinţilor
Participarea (copii şi părinţi) la activităţile cuprinse în planul de acţiune;
Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea festivalului ;
Expedierea adeverinţelor și diplomelor .

Grădiniţa ……………………………………………………………..:
 Asigurarea colaborării dintre unităţile implicate;
 Pregătirea copiilor pentru participarea la concurs;
 Asigurarea costumatiei necesare si a mijlocului de transport (unde este cazul).
Durata parteneriatului :
Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării de către părţi, fiind
încheiat pe perioada aprilie –iunie 2017.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare partener.
Grădiniţa cu Program Prelungit

………………………………

“ION CREANGĂ”Slatina
DIRECTOR,
Prof. Dana Ciucă

………………………………
DIRECTOR,

