REGULAMENTUL FESTIVALULUI INTERJUDEȚEAN
“CARNAVALUL BUCURIEI” DIN CADRUL PROIECTULULUI INTERJUDEȚEAN
,,NATURA PRIETENA MEA,,
EDIŢIA II, CARACAL- 2017
Festivalul-concurs „Carnavalul bucuriei “ inițiat de Grădiniț a cu Program Prelungit nr.
4 structură a Școlii Gimnaziale nr. 2 Caracal , se va desfășura în incinta bibliotecii ”Virgil
Carianopol” din Caracal, în data de 27.05. 2017 orele 11.00. Este adresat preșcolarilor, școlarilor
din ciclul primar și cadrelor didactice din județul Olt și celor din județele cuprinse în proiect.
Obiective specifice:
- -Formarea unei atitudini pozitive a preșcolarilor față de costumele realizate din materiale
reciclabile;
- Implicarea activă a părinților atât din punct de vedere moral cât și financiar pentru o mai bună
desfășurare a activității
În perioada 1 mai 2017 -15 mai 2017, participanții vor trimite pe e-mail
(lungu_40@yahoo.com ; nedamariadiana@yahoo.com) fișa de inscriere la festival ( anexa 1)pentru a preciza categoria aleasă pentru concurs, nr. de participanți etc.)
Festivalul se va desfășura numai cu participare directă și va cuprinde următoarele
categorii:
- preșcolari
- școlari ai ciclului primar
Condiții de participare: .
-Se impune participarea cu un număr maxim de 3 costume/ îndrumător.
-Participanții la spectacol se vor prezenta la data și ora indicate de organizatorii festivalului.
-Durata prestației fiecărui moment : maxim 5 minute.
- Notă:
Orice modificare legată de data sau ora de desfășurare a festivalului, va fi anunțată în timp
optim participanților!!!
Juriul festivalului va fi alcătuit din reprezentanți ai următoarelor organizații partenere î n
proiectul nostru: Inspectoratul Ș colar Județean Olt , profesori specialişti pentru genurile abordate
în concurs, cadre didactice.
Criterii de evaluare
- originalitatea costumelor;
- prezența scenică;
- încadrarea în timp.
Pe lângă cerințele specifice membrii juriului vor aprecia și ținuta grupului concurent.
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. Toți participanții vor primi diplome (locul I, II, III, mențiune, premiul special
sau diplomă de participare) cu precizarea nominală a îndrumătorului.

Diplomele vor fi trimise pe adresa cadrelor didactice participante, conform adresei
specificate în fișa de înscriere..
Nu se percepe taxă de participare.

Persoane de contact :
LUNGU GABRIELA e-mail lungu_40 @yahoo.com
Telefon 0766570631
EPURE MARIA DIANA e-mail nedamariadiana @yahoo.com
Telefon .0763808255
Școala Gimnazială nr. 2
Structură - Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Caracal
Str. Iancu Jianu nr. 9, jud. Olt

Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
FESTIVAL-CONCURS INTERJUDEŢEAN
“CARNAVALUL BUCURIEI”
EDIŢIA II, CARACAL- 2017

Unitatea de învățământ_______________________________________________
Nume cadru didactic participant:______________________________________________
Specialitatea:__________________________________________________
Grupa:_____________
Telefon personal/Adresa e-mail_______________________________________________
Adresa (pentru expedierea diplomelor) ……………………………………….
Categoria:………………………………………………………………………………………..
Titlul costumului
prezentat……………………………………………………………………………………
Timp estimativ al
prezentării………………………………………………………………………..
Nr.total de copii înscrişi: ………………………………………………………………………..
Nr.
crt.

Numele şi prenumele copilului

Grupa

