REGULAMENT DE ORGANIZARE
„PRIMĂVARA- CULOARE ŞI CUVÂNT” –
Editia a VIII-a, 2020

Înscrierea participanţilor (fişa de înscriere – anexa1) şi expedierea lucrărilor, în perioada
02 martie – 27 aprilie 2020, pe adresa:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
Str. Peneş Curcanul nr.47
Loc. Curcani
Jud. Călăraşi
Cod 917040
Cu menţiunea „Pentru concursul PRIMĂVARA- CULOARE ŞI CUVÂNT”
Într-un plic A4 se vor trimite:
• fişa de înscriere (anexa 1)
• acordul de parteneriat(anexa2) în 2 exemplare semnat şi stampilat
• lucrările elevilor
• un plic A4 autoadresat cu timbru de 3 lei pentru expedierea diplomelor,
adeverinţelor de participare.
Plicurile se vor trimite până la data de 27 aprilie 2020 (data poştei).
Concursul se desfăşoară pe mai multe secţiuni:
I. DESEN / PICTURĂ – învățământ preșcolar, primar, gimnazial
II. COLAJ – învățământ preșcolar, primar, gimnazial
III. CREAŢII LITERARE (compuneri, poezii în limba română) – pentru elevii claselor
III-VIII
Lucrările participante la secţiunile colaj, desen, pictură vor fi realizate în format A4 (bloc
mic de desen), respectând tematica de concurs –primăvara şi folosind tehnici de lucru la alegere.
Lucrările vor fi etichetate cu datele de identificare ale fiecărui participant. Pentru a preveni anonimatul
lucrărilor, vă rugăm să completaţi modelul de etichetă oferit şi să-l ataşaţi pe fiecare lucrare în colţul
din dreapta, jos - pe verso.
NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI…………………………………........
CLASA.............................................................................................
SECŢIUNEA ......................................................................................
TITLUL LUCRĂRII.............................................................................
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ………………………................
UNITATEA ŞCOLARĂ………………………………………………………...

Creaţiile literare - compunerile şi poeziile vor surprinde în mod artistic tematica concursului.
Compunerile vor avea maximum două pagini A4, iar poeziile vor avea maximum o pagină A4 .
Lucrările elevilor vor fi tehnoredactate în Word, Times New Roman, 12, la un rând, margini de 2 cm,
cu diacritice, iar titlul Times New Roman, Bold 14, aliniere centrală cu majuscule. La sfâşitul lucrării
se va specifica : numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic
coordonator. Creaţiile literare vor fi trimise şi în format electronic pe adresa de e-mail :
proiect.timpanotimp@yahoo.com, în perioada 02 martie – 27 aprilie 2020.
Vor fi descalificate lucrările: care nu respectă tema propusă, copiate sau în care se observă
intervenţia adulţilor.

Un cadru didactic poate participa cu maxim de trei lucrări (din aceeaşi secţiune sau din
secţiuni diferite).
CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE.
Evaluarea creaţiilor literare, artistico-plastice va fi făcută de către un juriu format din cadre
didactice de specialitate, în perioada 4 mai –17 mai 2020.
Juriul va avea în vedere următoarele aspecte referitoare la lucrări:
- modul atractiv, ingenios de tratare a temei;
- estetica, inventivitatea şi originalitatea prezentării lucrării;
- contribuţia individuală, talentul, imaginaţia pe care elevul le dovedeşte prin lucrarea realizată;
- crearea unui spaţiu armonic şi expresiv prin care să fie respectate formele şi proporţiile
(asamblare);
- gradul de acurateţe a execuţiei lucrării;
- tehnici aplicate (simple sau complexe);
- complexitatea lucrării;
- mesajul lucrării ;
Nu se admit contestaţii. Lucrările elevilor nu se restituie.
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune, în limita a 25% din numărul participanţilor pentru
fiecare clasă , la fiecare secţiune şi diplome de participare pentru toţi elevii ( în format electronic) şi
cadrele didactice îndrumătoare. Expedierea lor se va realiza în luna iunie 2020, până la sfârşitul
anului şcolar.

PERSOANA DE CONTACT:
Prof. înv. primar Mocanu Andreea tel. 0721321219 , andreeam07@gmail.com
Prof. înv. primar Gavrilă Daniela tel. 0722 986900, danielagavrila27@yahoo.com

ANEXA1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Concurs naţional de creaţii literare şi plastice
”PRIMĂVARA –CULOARE ŞI CUVÂNT”
Ediţia a VIII-a, 2020
Unitatea şcolară_____________________________________________
Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal)
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Telefon unitate şcolară_____________________________Fax________________________
Nume cadru didactic participant_________________________________________________
Specialitatea_________________________________________________________________
Telefon_____________________________________________________________________
Adresa e-mail________________________________________________________________
Adresa unde se vor trimite diplomele (numele,localitatea, strada, numărul, bloc, scara, apartament,
judeţ, cod poştal)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ELEVII PARTICIPANTI:
Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării

1.
2.
3.

Cadru didactic,

ANEXA 2
Şcoala Gimnazială nr.1
Str.Peneş Curcanul nr.47
Com.Curcani,Jud.Călăraşi
Tel.0242526717
Nr........../...............................

Şcoala.......................................
Str..................................nr......
Loc................................jud.................
Tel.........................................
Nr.........../..............................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi......................................
Părţi contractante:

a. Şcoala Gimnazială nr.1 Curcani reprezentată prin prof. Dorobanţu Viforel, în calitate de
director şi prof. înv. primar Mocanu Andreea -coordonator de proiect, în calitate de aplicant
si
b. Şcoala.......................................................................................................,loc...................................
............................reprezentat prin ............................................................................................., în
calitate de director şi ...............................................................................................în calitate de
partener în cadrul Concursului naţional de creaţii literare şi plastice „PRIMĂVARĂ-CULOARE
ŞI CUVÂNT"
Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia coordonatoare Şcoala Curcani, prin Concursul
naţional de creaţii literare şi plastice „PRIMĂVARA- CULOARE ŞI CUVÂNT”, ediţia a VIII –a, înregistrat în
Anexa 1 – OMEC nr. 5597 /16.12.2019, poziția 49.
Grup ţintă:
Elevi din ciclul primar din judeţul Călăraşi şi din ţară.
Obligaţiile părţilor:
Coordonatorii se obligă:
- Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului
- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite
- Să respecte termenul de desfăşurare a concursului
- Să emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi
- Să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare şi să trimită revista
proiectului realizată în format electronic
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară
- Să pregătească elevii pentru activitate
- Să selecteze şi să expedieze lucrările care participă la concurs
- Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului
- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului
Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării concursului.

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Director,
Prof.Dorobantu Viforel

Director,
.......................................

