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R O M Â N I A  
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU PITEŞTI 
  

MINUNATA LUME A COPILĂRIEI 

( Concurs  interjudețean, cuprins în CAERI 2016, poziţia 83 ) 

 

     Concurs de educatie plastica, organizat pe 2 sectiuni: desen(clasa pregătitoare şi clasa I) pictură(CP- 

IV) şi colaj(CP- IV). 

     Inițiatorii – coordonatori  ai   proiectului educativ –concurs (date de contact):      

 Prof. înv. primar Sima Camelia : tel. 0745085048 

 Prof. înv. primar Dulică Daniela: tel. 0753322234 

       

    Grup ţintă:  Elevii din învăţământul primar (CP-IV)                     

    Participare: indirectă 

    Termen înscriere : până la data de 25 mai  2016 

    Termen de primirea lucrărilor : până la data de 27 mai  2016 

    Jurizarea lucrărilor : 28 mai 2016, ora 900 

    Locul desfășurării: Școala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu”- Piteşti 

           REGULAMENT:           

          A.Înscrierea participanților: 
          Participanții se pot înscrie până la data de 25 mai 2016, prin completarea fișei de înscriere (conform 

anexei), în format Word, și trimiterea acesteia pe adresa de e-mail :                       

minunata_lume_a_copilariei7@yahoo.com 

  

B.Condiții de participare:   

        Elevii vor realiza lucrări inspirate din lumea copilăriei, în format A4. Pentru clasele 

pregătitoare şi clasa I, pe lângă lucrările realizate cu acuarele, se accepta şi lucrări realizate în 

culori, carioci. Pentru clasele II- IV, se accepta doar lucrări realizate cu acuarele.   

       Pentru colaje, se pot folosi materiale și tehnici de lucru diverse. 

       Învăţătorul fiecărei clase din şcolile partenere va realiza o preselecţie, în urma căreia vor fi 

selectate cele mai bune lucrări. Un cadru didactic poate înscrie la concurs maxim 2 

elevi/secțiune. 

       Lucrările premiate vor fi expuse în cadrul expoziţiei organizată cu ocazia Zilei Internaţionale 

a Copilului. 

       
  NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE 

*Lucrările realizate în concurs nu se restituie. Se vor acorda diplome pentru premiile I,II, III şi menţiuni. 

Numărul premiilor nu vor depăşi 25% din numărul elevilor participanţi. 

* Se încheie și  protocolul de colaborare (în două  exemplare ştampilate, în original ). 
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IMPORTANT! Colegii care trimit lucrările prin poştă, pe adresa şcolii, menţionată în protocolul de 

colaborare anexat(din alte judeţe sau din alte localităţi din judeţul Argeş), trebuie să introducă în plicul cu 

lucrări şi un plic autoadresat şi timbrat pentru retrimiterea protocolului, a diplomelor. 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE 

 

Minunata lume a copilăriei 

 

- concurs interjudețean - 

Pitești- 2016 

 

 

Elevi participanţi: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Numele si 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Scoala si 

localitatea 

Sectiunea  

1.  

 

 

 

   

2.  

 

 

 

   

3.  

 

    

4.  
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Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”             Şcoala Gimnazială...................................... 

Piteşti         

Str.Călugăreni,nr.3                                           .................................................................. 

Tel.-fax0248214608                                         ................................................................. 

Nr.înreg  2944D- din 20.04.2016                           Nr. înreg. .................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                             PROTOCOL   DE   COLABORARE 

Încheiat în cadrul Concursului  judeţean de cultură generală şi creaţie plastică  

„Minunata lume a copilăriei”  

Încheiat astăzi, 29.04.2016  

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, în calitate de aplicanţi, 

 şi  

2 ŞCOALA …………………...............….............................................. 
Localitatea...............….......………........, Str...................................................., Nr...................... 

Judeţul  ………………………….,  

Reprezentată prin....................................................................……………….............................………………… 

……………………....................................................................................................................................................,

în calitate de parteneri. 

2. Grup ţintă: şcolarii claselor I –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 

interjudeţean de creaţie plastică. 

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 interjudeţean de creaţie plastică  „Minunata lume a 
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copilăriei”, conform regulamentului propus; 

- să  emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi; 

- să distribuie protocoalele de colaborare încheiate; 

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 incheiat în 2 (două ) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este 

valabil pe perioada 1.04.2016-30.06.2016 

6. Clauze finale ale acordului: 

Concursul interjudeţean de creaţie plastică  „Minunata lume a copilăriei”  urmăreşte stabilirea de 

relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţ şi din ţară. 

  

Aplicant,                             Partener,                                                                                 

          Director ,                                                                                       Director , 

Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Piteşti,   Şcoala Gimnazială................................... 

Georgescu Nicolae                                                            

 

 


