EXPOZIȚIA-CONCURS INTERJUDEȚEAN DE FELICITĂRI DE CRĂCIUN
„MAGIA CRĂCIUNULUI”- Ediția a IX-a, 2017
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
Şcoala Gimnazială Satu Mare organizează Expoziția-concurs interjudețean de felicitări de Crăciun
„Magia Crăciunului”- Ediția a IX-a, 2017.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul se adresează elevilor ciclului primar (inclusiv clasa pregătitoare) şi gimnazial, care
provin din şcolile din judeţ, dar şi din ţară.
DESFĂŞURAREA EXPOZIȚIEI - CONCURS
Expoziția-concurs se desfăşoară pe două secţiuni:
1. Secţiunea I: felicitări pictate
2. Secțiunea a II-a : felicitări colaje
a. Înscrierea candidaţilor se va face prin e-mail la adresa : scoala1satumare@yahoo.com
b. Felicitările de la ambele secţiuni vor fi trimise prin poştă (în plic cu confirmare de primire), până la
data de 13.12.2017 (data poștei : 13.12.2017), la adresa: Şcoala Gimnazială Satu Mare, Judeţul
Suceava, Cod 727480, cu menţiunea Pentru expoziția-concurs ,,Magia Crăciunului”.
Pe spatele fiecărei felicitări, în colţul din dreapta jos, se va scrie secţiunea, numele şi prenumele
elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala de provenienţă, localitatea,
judeţul.
c. Felicitările din cadrul primei secţiuni vor fi pictate cu acuarela tempera şi vor fi în concordanţă cu
tema concursului. Felicitările de la secţiunea a doua vor fi realizate din orice materiale. Toate lucrările atât cele pictate, cât și colajele - vor avea format de felicitare.
În plic, împreună cu felicitările, fișa de înscriere completată, se va trimite și un plic timbrat autoadresat.
Un cadru didactic îndrumător poate participa cu maximum 4 lucrări la fiecare secţiune.
Jurizarea lucrărilor se va face pe data de 18.12.2017.
Nu se percepe taxă de participare.
PREMIILE EXPOZIȚIEI - CONCURS
Se vor acorda premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea şi menţiuni pentru fiecare secţiune.
Pentru lucrările nepremiate elevii vor primi diplome de participare. Cadrele didactice îndrumătoare vor
primi diplome și adeverinţe care să ateste participarea la expoziția-concurs.
Diplomele şi adeverinţele vor fi trimise prin poştă tuturor participanţilor până la data de
23.02.2018.
PERSOANE DE CONTACT
Pentru alte informaţii, ne puteţi contacta la adresele:
Boicu Simona: simonikafr@yahoo.fr
Vatamaniuc Loredana: lory_vatamaniuc@yahoo.com
Adresa școlii: scoala1satumare@yahoo.com

