FESTIVAL CONCURS INTERJUDEŢEAN DE
DANS
***MICII ARTIȘTI PE RITMURI DE DANS***
EDIŢIA I
2018-2019
INSCRIS ÎN C.A.E.R.I,POZIȚIA 1719
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
INTERJUDEȚEAN DE DANS ,,MICII ARTIȘTI PE RITMURI DE DANS”
Ediția a I-a
Organizatorii concursului se obligă să se ocupe de buna desfăşurare şi să asigure:
locul de desfăşurare,

mediatizarea concursului în comunitate,

atragerea de parteneri şi sponsori,

aparatura de sonorizare,

elaborarea programului de desfăşurare,

menţinerea

legăturii cu ceilalţi parteneri, cooptarea persoanelor potrivite pentru constituirea juriului şi
pentru

prezentarea programului,

conceperea şi completarea diplomelor. Cheltuielile

administrative şi de transport pentru formaţiile participante vor fi suportate de către unităţile
de învăţământ participante, de parteneri (părinţi, primării, alţii) şi sponsori.
SECŢIUNI:

Concursul are o singură secţiune ,,Artă coregrafică” ce cuprinde

următoarele genuri coregrafice:
Dans:
a) Dans modern;
b) Dans popular stilizat(etno);
c)

Majorete

d)

Dans popular

e)

Fantezie coregrafică

f)

Gimnastică ritmică (cu şi fără obiecte)

g)

Dans de caracter ( țigănesc,dansuri ale altor tari)

h)

Dans de societate (standard şi latino)

i)

Dans tematic

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

Este permisă participarea preşcolarilor (grupa

mare)și școlarilor (clasa pregătitoare). Copiii pot participa individual,în perechi sau grup .

Înscrierile se fac în perioada 29.04 – 24.05.2019 la adresele de email:
simona.guran@yahoo.com sau veronica_tircomnicu@yahoo.com .
Concursul se va derula pe 8 iunie 2019 . Durata de evoluţie pentru genurile cuprinse:
3-4 MIN. MAXIMUM .
Îndrumătorii formaţiilor prezente în concurs vor asigura CD-uri sau stick-uri ca suport
muzical (CD-uri simple ce pot fi citite de orice aparatură), să cuprindă doar piesa/ piesele
prezentate în concurs. Muzica pe CD-uri va fi inregistrată mp3. Pe CD-uri vor fi scrise
numele grădiniţei participante și numele coordonatorului.
Muzica se trimite OBLIGATORIU si pe email: simona.guran@yahoo.com sau
veronica_tircomnicu@yahoo.com, cerând confirmarea de primire. Genul de dans, muzica,
costumaţie, rămân la alegerea conducătorului de formaţie. Înscrierea formaţiilor în concurs se
face de către cadrul didactic participant

pe baza unei fişe de înscriere, ce va conţine

precizările:
 genul abordat: dans, majorete, dans popular, fantezie coregrafică, gimnastică
ritmică,etc.;
 numărul participanţilor din fiecare formaţie;
 numele formaţiei;
 durata evoluţiei;
 denumirea cântecelor; o numele îndrumătorului de formaţie/al educatoarei;
 unitatea de învăţământ;
 un număr de telefon de contact;
 o adresă de e-mail.
Pentru înscriere vă rugăm să completaţi formularele anexate.

CRITERII DE EVALUARE:
1. Selectarea tematicii dansului în concordanţă cu vârsta copilului;
2. Postura corporală în timpul dansului;
3. Mesajul transmis prin dans;
4. Sincronizarea paşilor de dans cu muzica;
5. Mişcarea, gestica, ritmul dansului;
6. Costumaţia;
7. Creaţie coregrafică;
8.Valoare interpretativă;
9. Impresie artistică;

10.Autenticitatea repertoriului;
11.Concordanţa dintre genul abordat-creaţia coregrafică-costumaţie-muzică;
12.Desenul coregrafic ce va cuprinde cel puţin 2 schimbări de formaţie (exemplu: dintr-o linie
în două linii sau şah; din cerc în arc de cerc sau cercuri concentrice).
Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
Nerespectarea acestora atrage după sine depunctarea formaţiilor sau excluderea din
concurs.
Programul concursului se va face cunoscut înainte cu o saptamână de desfăşurarea
concursului.
Persoana de contact: PROF. GURAN SIMONA, TEL:0766957535 ȘI PROF.
ȚÎRCOMNICU VERONICA, Tel. 0726790982

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS INTERJUDEȚEAN,,MICII ARTIȘTI PE RITMURI DE DANS”
EDIȚIA I
Numele şi prenumele cadrului didactic
________________________________________________________________
Unitatea de învăţământ
________________________________________________________________
Numele formaţiei__________________________nr. participanţi ___________
Telefon fix ____________________sau mobil___________________________ Email__________________________________________________________
Localitatea ________________________________________________________________
Genul

abordat

,

durata

evoluţiei

pentru

fiecare,

denumirea

cântecelor:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Semnătura cadrului didactic,

NR............/.................

Nr. .............. /…………………..

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi. ............................................
1.

Părţile contractante:

A.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „ION CREANGĂ”,localitatea

BALŞ, județul OLT,reprezentată prin: director prof. COSTEA MANŢI, în calitate de
Aplicant
B.

...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................
.................................................................................................., în calitate de Partener.
Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener
în vederea organizării şi desfăşurării

Concursului Interjudețean ”MICII ARTIȘTI PE

RITMURI DE DANS”, ediția I.
2. Obiectul acordului de parteneriat:
Obiectul prezentului acord îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul
Interjudeţean de dans „MICII ARTIȘTI PE RITMURI DE DANS”
3. Obligaţiile părţilor: A) Aplicantul se obligă să asigure următoarele servicii: locul de
desfăşurare; mediatizarea concursului în comunitate; aparatura de sonorizare; atragerea de
parteneri şi sponsori; elaborarea programului de desfăşurare; menţinerea legăturii cu ceilalţi
parteneri; cooptarea persoanelor potrivite pentru constituirea juriului şi pentru prezentarea
programului; conceperea şi completarea diplomelor.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:

să mediatizeze concursul în

grădiniţă; să mobilizeze cadrele didactice pentru o participare cât mai mare la concurs; să
pregătească preşcolarii pentru secţiunile din concurs; să respecte regulamentul de desfăşurare
a concursului; să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ
imaginea

concursului.

4. Durata acordului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe
perioada anului şcolar 2018-2019.
5. Dispoziţii finale:Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci
când este convenită de către ambele părţi semnatare.

Încheiat astăzi, ............................. , în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Aplicant,
G.P.N. ION CREANGĂ,BALŞ
DIRECTOR:
PROF. COSTEA MANŢI

Partener,

