EXPOZIȚIE - CONCURS INTERJUDEŢEAN DE CREAŢIE
PLASTICĂ „MARTIE PE MELEAGURILE COPILĂRIEI”
Ediţia nr. 6

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
Şcoala Gimnazială Satu Mare organizează a VI-a ediție a Expoziției - Concurs
Interjudeţean de Creaţie Plastică „Martie pe meleagurile copilăriei”.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul se adresează elevilor ciclului primar care provin din şcolile din judeţul Suceava şi
din alte judeţe ale ţării.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară pe două secţiuni:
1.Secţiunea I: Un mărţişor inedit
2.Secțiunea II: 8 MARTIE în suflet de copil - colaje
a.Înscrierea candidaţilor se va face prin e-mail la adresa :
scoala1satumare@yahoo.com
b.Lucrările de la ambele secţiuni vor fi trimise prin poştă (în plic cu confirmare de primire),
împreună cu un plic format A4, autoadresat şi timbrat corespunzător(4 lei) și fișa de înscriere,
până la data de 20.02.2018, pe adresa: Şcoala Gimnazială Satu Mare, judeţul Suceava, cod
727480, cu menţiunea ,,Pentru concursul ,,Martie pe meleagurile copilăriei” (pentru realizarea
expoziției), precum și în format electronic (scanat sau fotografiat clar) pe adresa
alinabandas@yahoo.com .
Pe spatele fiecărei lucrări, 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. I. Lucrările din cadrul primei secţiuni vor fi executate manual din orice materiale, tehnica
fiind aleasă de fiecare elev în parte. Mărţişoarele vor fi cusute/capsate, câte unul, pe câte o
coală format A4, pe care vor fi scrişi (de preferat, la calculator), de către cadrul didactic
îndrumător, paşii/etapele de realizare a mărţişorului. Nu vor fi premiate decât mărţişoarele
realizate de elevi.
II. Colajele vor fi realizate, pe o pagină A4, respectând tema concursului şi a secţiunii,
folosind materiale diverse. Pe spatele lucrării sau ataşat vor fi menţionate în scris materialele
şi tehnicile folosite (pentru publicarea în revistă). Colajele care nu sunt realizate de elevi nu
vor fi premiate.
Un cadru didactic îndrumător poate participa cu maxim 5 lucrări.

Nu se percepe taxă de înscriere.
Jurizarea lucrărilor se va face pe data de 28 februarie 2018.
Cadrele didactice care doresc achiziționarea revistei cu ISSN (pe suport electronic) vor
achita contravaloarea editării fiecărui exemplar al revistei comandat (informații la adresa
alinbandas@yahoo.com )
PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda premiul I, premiul II, premiul III şi menţiuni pentru fiecare secţiune/clasă.
Vor fi premiate max. 30% din totalul lucrărilor. Pentru lucrările nepremiate elevii vor primi diplome
de participare la concurs.
Diplomele vor fi trimise tuturor participanţilor până la data de 31 mai 2018.
PERSOANA DE CONTACT

Prof.înv.primar Bandas Alina
alinabandas@yahoo.com

Fişă de înscriere
la Expoziția-Concurs Interjudeţean de Creaţie Plastică
MARTIE PE MELEAGURILE COPILĂRIEI

Ediţia nr.6
Numele îndrumătorului*:............................................................................
Prenumele îndrumătorului*:.........................................................................
Funcţia:.......................................................................................................
Unitatea de învăţământ*: ..........................................................................................
.........................................................................................................................................
Adresa şcolii: Str................................................................, nr...................................,
Localitatea ............................................................., codul........................,
Judeţul..................................................., tel. .......................................,
e-mail*............................................................
Adresa unde se vor trimite diplomele*:
Str................................................................, nr...................................,
Localitatea ............................................................., codul........................,
Judeţul..................................................., tel. .......................................,
e-mail*............................................................
Doresc să comand un număr de ........... Reviste - CD cu ISSN.
Elevi participanţi:
Nr.
Numele şi prenumele elevului
crt.

Clasa

Secţiunea

1.
2.
3.
4.
5.
Cadru didactic îndrumător,

Notă:Rândurile marcate cu * se completează obligatoriu.

