INVITAȚIE
Asociația Cultural – Ştiințifică ”Pleiadis” din Iași, România
în parteneriat cu
Şcoala Raională de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din Telenești, Republica Moldova
vă invită să participați la

”Copilăria este inima tuturor vârstelor.” (Lucian Blaga)
Concursul este structurat pe trei secţiuni:
Secțiunea I: Articole și creații literare
1.1. Articole (cadre didactice / adulți, elevi din categoria de vârstă 15-18 ani și studenți)
- articole legate de sărbătorile, jocurile și lecturile copilăriei; planuri de lecții și proiecte
didactice, pe tema concursului.
1.2. Creații literare (cadre didactice / adulți, elevi din categoriile de vârstă: 7-10 ani, 11-14
ani, 15-18 ani și studenți)
- poezii, eseuri, proză scurtă și povești pe tema concursului
Secțiunea a II-a: Creații artistico-plastice
(cadre didactice / adulți, preșcolari, elevi de la toate categoriile de vârstă și studenți)
2.1. obiecte decorative și colaje
2.2. desene, picturi și grafică
2.3. fotografii, colaje foto și grafică pe calculator
Secțiunea a III-a: Creații audio-video
(cadre didactice / adulți, preșcolari, elevi de la toate categoriile de vârstă și studenți)
3.1. filme, piese de teatru, melodii și scenete
La concurs pot participa preșcolari, elevi, studenți, cadre didactice și orice alte persoane
interesate de activitate. Fiecare participant se poate înscrie la concurs la o singură secțiune cu o
singură lucrare.
Toate lucrările înscrise la concurs sunt incluse într-un sistem de premiere pe
secțiuni și categorii de vârstă. Se vor acorda diplome pentru locurile I, II, III, mențiuni, trofee
de excelență și diplome de participare.
Lucrările înscrise la concurs vor fi publicate în volumul cu ISBN al evenimentului.
Calendarul concursului:
Perioada de trimitere a lucrărilor: 10 mai – 11 iunie 2021
Perioada de jurizare: 16 – 20 iunie 2021
Publicarea tabelului de premiere: 23 – 24 iunie 2021
Distribuirea coletelor poștale către participanți: până la 31 august 2021

Regulamentul concursului:
Preșcolarii, elevii sau studenţii participă la concurs numai sub coordonarea unui cadru
didactic.
Cadrele didactice se pot înscrie în concurs și cu lucrări personale, fără a coordona elevi.
Lucrările se trimit însoțite de fișa de înscriere, în format electronic - obligatoriu, şi dovada
achitării taxei până la data de 11 iunie 2021 la adresa de email: asociatia.pleiadis@gmail.com
Vom confirma primirea lucrărilor!
Condiţii referitoare la realizarea lucrărilor:
Pentru lucrările de la secțiunea I:
• Tehnoredactare în Word, format A4 - portret, font Times New Roman 12, cu diacritice,
spațiul dintre rânduri de 1,5 și margini egale de 25 mm. Lucrarea poate avea maxim 6 pagini. Se
acceptă lucrări în limbile română, engleză sau franceză.
• Titlul se va înscrie centrat (Center), Times New Roman 12.
• Numele autorului şi instituția se vor înscrie la două rânduri de titlul lucrării, cu Times New
Roman 12, aliniat dreapta (Right).
• Pentru articole bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
• Autorii își asumă responsabilitatea pentru materialele trimise.
• Toate articolele se verifică de plagiat. Softul gratuit îl găsiți pe www.detectareplagiat.ro
• Lucrările trimise fără respectarea normelor gramaticale, a cerințelor expuse anterior,
precum și cele primite cu întârziere vor fi descalificate.
Pentru lucrările de la secțiunea a II-a:
• Desenele, picturile, colajele și grafica vor fi realizate folosind orice tehnică. Materialele se
trimit obligatoriu în format electronic pe e-mail, fotografiate sau scanate în JPG și denumite cu
numele autorului.
• Fotografiile și colajele foto se trimit în format electronic pe e-mail.
• Obiectele decorative se trimit obligatoriu în format electronic pe e-mail, fotografiate și
denumite cu numele autorului.
• Toate materialele înscrise la această secțiune trebuie să fie trimise în format JPG și vor
avea rezoluția minimă de 5 MP.
Pentru lucrările de la secțiunea a III-a:
• Piesele de teatru, filmele și scenetele vor avea maxim 20 de minute.
• Pentru participarea la secțiunea muzică se va trimite o înregistrare video cu interpretarea
unei melodii sau a unui colaj de melodii de maxim 10 minute.
• Lucrările de la acestă secțiune vor fi încărcate de autori pe paginile lor personale de
Youtube. Se va transmite link-ul pe fișa de înscriere pentru a prelua postarea pe pagina noastră
de Youtube: Asociatia Pleiadis. Asigurați-vă ca link-ul să fie vizibil pentru toată lumea!
• Pentru includerea în volum, autorul va trimite o pagină word care să conțină: titlul
materialului, autorul / autorii, link-ul unde este încărcat materialul și un cadru sugestiv / o fotografie
din timpul filmării. Opțional: o scurtă descriere a materialului transmis.
Notă:
• Toate materialele înscrise în concurs trebuie să fie originale.
• Dacă mesajul dumneavoastră are un conținut mai mare de 25 MB atunci trimiteți
materialele printr-un site de transfer (www.wetransfer.com), însoțite de fișa de înscriere.
• Nerespectarea regulamentului ne pune în situația de a descalifica participantul.
• Deciziile juriului sunt definitive și nu pot face obiectul vreunei contestații.
• Pentru cei care doresc semnarea acordului de parteneriat, vă rugăm să trimiteți acordul
de parteneriat scanat color în format PDF pe e-mail. Un exemplar de acord, înregistrat și semnat,
va fi returnat împreună cu diplomele.

MAPA transmisă de noi prin Poșta Română va conţine: diploma sau diplomele de
participare / premiere; parteneriatul semnat şi ştampilat pentru cei care doresc; adeverință de
participare / coordonare / publicare.
Volumul concursului cu ISBN și DVD-ul activității cu ISBN în care sunt incluse toate
lucrările înscrise la concurs se transmit în format electronic pe e-mail tuturor participanților.
Taxa de participare:
Taxa de participare pentru preșcolar / elev / student (˂23 ani): 20 lei RO.
Taxa de participare pentru cadrul didactic coordonator: 20 lei RO.
Cadrul didactic coordonator are participarea personală gratuită (adică, primește reducerea
de 20 de lei) doar dacă înscrie un grup de minim 5 preșcolari / elevi / studenți.
Taxa de participare cu lucrare pentru cadrul didactic coordonator: 20 lei RO.
Taxa de participare pentru cadrul didactic care nu este coordonator sau alte categorii de
persoane interesate de activitate: 45 lei RO.
Formulă de calcul taxă:
Model calcul general pentru un grup de N elevi + prof. coord. fără lucrare (PC), taxa este
= (N x 20 lei) + (1 PC x 20 lei) (dacă N˂5) sau (N x 20 lei) + (1 PC x 0 lei) (dacă N≥5).
Model calcul general pentru un grup de N elevi + prof. coord. cu lucrare (PC+PCL), taxa
este = (N x 20 lei) + (1 PC x 20 lei) + (1 PCL x 20 lei) (dacă N˂5) sau (N x 20 lei) + (1 PC x 0 lei)
+ (1 PCL x 20 lei) (dacă N≥5). (PCL = lucrare profesor coordonator)
Observație: La transmiterea tabelului de premiere către participanții înscriși la concurs
vom comunica și prețul pentru un exemplar al volumului printat și trimis prin Poștă, pentru cei
interesați.
Taxa se achită prin transfer bancar (inclusiv online banking) de la orice bancă sau prin
mandat poștal de către profesorul coordonator sau de către persoanele care participă individual.
Pentru cei din Republica Moldova vă recomandăm să luați legătura cu noi pentru a discuta
varianta de achitare cea mai accesibilă pentru dumneavoastră.
Cont IBAN: RO47CECEIS0930RON1157051 – CEC Bank Iași
Titular: Asociația Cultural - Științifică ”Pleiadis” din Iași - România
CIF: 36386116 cu textul: ”participare pers. / coord. la C.I. Copilăria 2021”
Dacă aveți neclarități vă rugăm să luați legătura cu noi.
Vă așteptăm cu drag!
Tabel calcul taxă pentru cadrul didactic coordonator cu sau fără lucrare:
Număr elevi
(N)

N=1 (1x20)
N=2 (2x20)
N=3 (3x20)
N=4 (4x20)
N=5 (5x20)
N=6 (6x20)
...

Prof. coord. fără lucrare
personală (PC)
(Nx20lei)+(1PCx20lei) (N˂5) sau
(Nx20lei)+(1PCx0lei) (N≥5)
(1x20) + (1x20) = 40 lei
(2x20) + (1x20) = 60 lei
(3x20) + (1x20) = 80 lei
(4x20) + (1x20) = 100 lei
(5x20) + (1x0) = 100 lei
(6x20) + (1x0) = 120 lei
...

Prof. coord. cu lucrare personală
(PC+PCL)
(Nx20lei)+(1PCx20lei)+(1PCLx20lei) (N˂5) sau
(Nx20lei)+(1PCx0lei)+(1PCLx20lei) (N≥5)
(1x20) + (1x20) + (1x20) = 60 lei
(2x20) + (1x20) + (1x20) = 80 lei
(3x20) + (1x20) + (1x20) = 100 lei
(4x20) + (1x20) + (1x20) = 120 lei
(5x20) + (1x0) + (1x20) = 120 lei
(6x20) + (1x0) + (1x20) = 140 lei
...

Contact:
Asociația Cultural – Științifică ”Pleiadis”
Tel: 0040 753 024 580 - Președinte Dorin Elena – Daniela
(Numărul de telefon este valabil și pe Viber sau WhatsApp.)
E-mail: asociatia.pleiadis@gmail.com
Youtube – Asociația Pleiadis:
https://www.youtube.com/channel/UC4ODwIyslvLk0SaBdCCnLEw
Facebook: https://www.facebook.com/AsociatiaPleiadis/

