REGULAMENT
de participare la
Concursul Internațional de creații literare, platice, interpretare de rol și educație
ecologică ”Valorile copilăriei”, ediția a XII-a, iunie 2018
Clubul Copiilor Pașcani vă invită să participați cu un echipaj, conform condițiilor specificate în
regulamentul concursului, la a XII-a ediție a Concursului Internațional de creații literare,
platice, interpretare de rol și educație ecologică ”Valorile copilăriei” ce se va desfășura la
sediul Clubului Copiilor Pașcani din str. V. Alecsandri nr. 12 (zona Vale) în data de 29 iulie
2018, începând cu ora 10.
Condiții de participare:
- la concurs se pot înscrie echipaje formate din 3elevi, coordonate de 1 cadru didactic
- participarea la concurs se face prin completarea fișei de înscriere
- fiecare echipaj va participa cu câte o lucrare la ambele secțiuni ale concursului. Clasamentul
final se va realiza în funcție de punctajul obținut la ambele secțiuni (vezi precizările din fișa de
înscriere).
Secțiunile și tematica acestora sunt:
1. „Preocupările copiilor de ieri şi de azi” – concurs de lucrări literare și postere. Posterele vor
reflecta conținutul creației literare. Tehnica de realizare a posterelor este la alegerea echipajului
(grafică, grafică computerizată, acuarelă, etc.).
2. „Fii ECO !” – expoziţie - concurs de lucrări obţinute din materiale reciclabile. Tehnica de
realizare este la alegerea echipajului.
Confirmarea de participare, însoțită de fișa de înscriere, va fi trimisă pe adresa dee-mail
carmendrucker@yahoo.com cu mențiunea pentru concursul ”Valorile Copilăriei”până la data
de 30 iunie 2018. Fișa de înscriere semnată și avizată de directorul unității școlare va fi predată
în ziua concursului la secretarul comisiei de concurs.
Se admit maxim 2 echipaje dintr-o unitate de învățământ.
Numărul total de premii acordate (I, II, III și mențiuni) nu va depăși 20% din numărul total de
echipaje participante.
Doar pentru cadrele didactice care au înscris un echipaj în concurs organizăm cea de a zecea
ediție a simpozionului „Valorile copilăriei promovate în acţiuni curriculare şi
extracurriculare” - simpozion internaţional. Recomandăm ca lucrările să cuprindă aspecte
practice (lecţii, scenete, proiecte) sau descrierea acestora privind activităţile desfăşurate cu
elevii în vederea conştientizării şi respectării valorilor copilăriei şi a actualei generaţii de
elevi. Lucrările se vor trimite pe adresa de e-mail carmendrucker@yahoo.com până pe data de 30
iunlie 2018. Mesajul va avea ca subiect participare simpozion, iar în conținut obligatoriu datele de
contact ale participantului (e-mail, telefon, adresa de corespondență și precizarea doresc/nu doresc
publicarea lucrării). Lucrările vor fi redactate cu diacritice și vor respecta templatul furnizat de
organizator pe adresa de e-mail precizată de participant. Informații suplimentare legate de
publicare (revista are ISSN) se pot obține pe e-mail.
Relaţii suplimentare la telefon 0740.857386, prof. Vatamanu Maria.
Termen limita de realizare a publicaţiei simpozionului – 30 octombrie 2018.

Unitatea de învățământ_________________________
Adresa _______________________________________
tel/fax ________________________________________
e-mail ________________________________________
Nr. înreg. din unitate ____/_____________2018
FIȘA DE ÎNSCRIERE
Concursul Internațional ”Valorile copilăriei” – ediția a XII-a, 2018
Se confirmă participarea,.
Director Clubul Copiilor Pașcani,
____________________________

Cadru didactic coordonator:__________________________________
Număr de telefon __________________________
e-mail: _____________________________________ (obligatoriu pentru corespondență)
Echipaj (2 elevi)
Titlul lucrărilor
Nr.
crt

Numele și prenumele
elevului

Clasa

Secțiunea I
(creație literară și poster)

Secțiunea II
(creație din materiale
reciclabile – se vor preciza
materialele utilizate)

Director,

Coordonator,

___________________________________

________________________

Notă: Clasamentul final al concursului se va realiza pe baza punctajului final calculat ca medie
aritmetică între punctajul acordat la secțiunea I și punctajul acordat la secțiunea II. Prin
urmare, este obligatorie trimiterea de lucrări la ambele secțiuni. Lucrările vor fi trimise
împreună cu fișa de înscriere (semnată de director, coordonator și înregistrată la secretariatul
școlii) și un plic autoadresat pe adresaClubul Copiilor Pașcani, str. Vasile Alecsandri nr. 12,
Pașcani 705200, jud. Iași, cu mențiunea ”pentru concursul Valorile Copilăriei” 2017
Echipajul este format strict din 2 elevi.

