ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU PITEŞTI

MINUNATA LUME A COPILĂRIEI
30 mai 2015
( Concurs județean, cuprins în Calendarul activităților educative extrașcolare al ISJ ARGEȘ
sem. al II-lea, an școlar 2014-2015, nr.114)

Tipul: concurs de educație plastică, ce se va desfășura pe 2 secțiuni: desen-pictură și colaj
Grup ţintă: Elevii din învăţământul primar (clasele I-IV)
Participare: directă
Termen înscriere : până la data de 27 mai 2015
Data desfășurării: 30 mai 2015, începând cu ora 1000
Jurizarea lucrărilor : 30 mai 2015, începând cu ora ora 1200
Locul desfășurării: Școala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu”- Piteşti
REGULAMENT:
A .Înscrierea participanților:

Cadrele didactice coordonatoare pot înscrie elevii în concurs până la data de 27 mai 2015, prin
completarea fișei de înscriere (conform anexei) și trimiterea acesteia pe adresa de e-mail :
minunata_lume_a_copilariei7@yahoo.com
Concursul se va desfășura sâmbătă, 30 mai 2015, între orele 1000- 1130 . Intrarea elevilor în săli se
va face până la ora 945.
B. Condiții de participare:
La concurs vor participa elevii claselor I- IV.
Picturile și colajele se vor realiza prin participarea directă a elevilor la concurs, pe suport de hârtie A4, în tehnică
de lucru la alegere. Tema concursului: Jocurile copilăriei. Se pot folosi materiale și tehnici de lucru diverse.
Lucrările realizate în concurs nu se restituie.
Un cadru didactic poate înscrie în concurs cel mult 3 elevi/secțiune.
Nu se admit contestații.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE
Persoane de contact:
 prof. înv. primar Sima Camelia : tel. 0745085048


prof. înv. primar Dulică Daniela: tel. 0753322234

* Se încheie și protocolul de colaborare (în două exemplare ştampilate, în original).
Şcoala cu clasele I-VIII TUDOR VLADIMIRESCU Piteşti
Str. Călugăreni,nr.3, Piteşti - 110194; TelFax: (+40 248) 214608;
e-mail: scoala20secretariat@yahoo.com; http://scoala20pitesti.freewebs.com
Cod Sirues 336197

FIŞA DE ÎNSCRIERE
Minunata lume a copilăriei
- concurs județean 30 MAI 2015
Elevi participanţi:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Numele si
prenumele
cadrului didactic

Școala si localitatea

