Liceul Teoretic „NICOLAE TITULESCU"
Slatina , Aleea Rozelor nr. 5, tel./fax. 0249437444

Email: cnv__ntitulescu@yahoo.com

Avizat,
de Inspector Şcolar General al ISJ Olt,
Prof. BĂRBULETE Adrian

Regulament de desfăşurare a secţiunilor din cadrul
Festivalului Naţional interdisciplinar
clasele I-XII
„Copilăria – un univers magic” - 1 iunie 2019,
Slatina, judeţul Olt
1. Secţiunea concurs de eseuri în limbile română, franceză şi engleză:
- Eseurile vor fi doar individuale, vor avea ca temă copilăria şi nu vor depăşi o pagină A4. Se va folosi Times
New Roman, 12, la un rând. În partea dreaptă, sus, se vor preciza pentru fiecare eseu: numele şi prenumele
elevului, şcoala de provenienţă, clasa, localitatea, judeţul şi numele profesorului îndrumător. Fiecare şcoală
poate participa cu căte maxim 10 eseuri pentru fiecare limbă.
- Eseurile se vor expedia prin colet poştal la adresa: Liceul Teoretic “Nicolae Titulescu” Slatina, Aleea Rozelor
nr. 5, Slatina, Olt, menţionând pe plic “ În atenţia, prof. Franţescu Ortansa, pentru Festivalul – Copilăria –
univers magic” sau se pot depune în plic la secretariatul şcolii până la data de 30 mai 2019 și vor fi insoțite
de fișa de înscriere și acordul de parteneriat semnate și ștampilate. Pentru mai multe detalii:
- frantescu_ortansa@yahoo.fr eseuri în limba franceză şi eseuri în limba română
- claudia_neacsa@yahoo.com eseuri în limba engleză
2. Secţiunea concurs creaţii artistice:
- Elevii vor participa doar individual cu afişe, acuarele, guaşe. Compoziţiile plastice vor fi realizate într-o
tehnică de lucru la alegere respectând tema - copilăria. Pe fiecare lucrare, în colţul din dreapta sus, se vor
specifica titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul. Fiecare şcoală poate participa cu maxim 5 lucrări pentru fiecare tip
de tehnică în parte. Ex: 5 guaşe, 5 acuarele, etc. Lucrările plastice se pot expedia prin colet poştal la adresa :
Liceul Teoretic “Nicolae Titulescu” Slatina, Aleea Rozelor nr. 5, Slatina, Olt, menţionând pe plic “În atenţia,
prof. Franţescu Ortansa, pentru Festivalul – Copilăria – univers magic” sau se pot depune personal la
secretariatul şcolii până la data de 30 mai 2019. Lucrările vor fi însoțite de fișa de înscriere și acordul de
parteneriat semnate și ștampilate.
Taxă :
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE
PREMII : Se vor acorda diplome pentru locurile I, II , III şi menţiuni pentru fiecare secţiune, separat pentru
fiecare limbă. Pe diplomă vor fi specificate și secțiunea, limba şi numele profesorului îndrumător.

