Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”
Piteşti
Str.Călugăreni,nr.3
Tel.-fax0248214608
Nr. Inreg...........................

Şcoala Gimnazială.........................................
..................................................................
....................................................
Nr. Inreg...........................

PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat în cadrul Concursului judeţean de cultură creaţie plastică „Minunata

lume a copilăriei”
Încheiat astăzi, ………………….
1. Părţile contractante:
1 Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Piteşti, Str. Călugăreni Nr. 3, Jud.Argeş,
reprezentată prin domnul Georgescu Nicolae în calitate de director şi iniţiatorii
proiectului: Sima Camelia, Dulică Daniela, Crivac Magdalena Iulia
şi
2 ŞCOALA …………………...............…..............................................
Localitatea...............….......………........, Str...................................................., Nr......................
Judeţul ………………………….,
Reprezentată
prin....................................................................…………………………………
……………………...............................................................................................................,
în calitate de partener.
2. Grup ţintă: şcolarii claselor II –IV .
3. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener
în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul
naţional de desen.
4. Obligaţiile părţilor:
a) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor premiaţi;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
-să organizeze şi să desfăşoare Concursul judeţean de creaţie plastică „Minunata lume a
copilăriei”, conform regulamentului propus;
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice coordonatoare.
b) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru concurs;

- să organizeze etapele de preselecţie;
- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
5. Durata acordului:
Acordul s-a ăncheiat în 2 (două ) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este
valabil pe perioada 1.05. 2015-30.06.2015
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul judeţean de creaţie plastică „Minunata lume a copilăriei” urmăreşte stabilirea de
relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţ.

Aplicant,
Director ,
Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Piteşti,
Georgescu Nicolae

Partener,
Director ,
Şcoala Gimnazială.......................................
..................................................................

