ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,Tradiţie-valoare sacră’’
EDIŢIA a V-a, 1 aprilie 2017
REGULAMENT DE PARTICIPARE
a. Înscrierea participanţilor
- Perioada de înscriere/Încheierea acordurilor de parteneriat: 23 ianuarie – 24 martie 2017
- Prin completarea fişei de înscriere şi semnarea acordului de parteneriat, care se vor găsi pe
didactic.ro, pacosv, www.cutezatorii.ro, site-ul școlii http://scciocanesti.freewb.ro,
www.didactic.ro (Anexa 1 şi Anexa 2)
- La acest concurs se pot înscrie preşcolari și elevi din învățământul primar/gimnazial
Secţiunea 1 – ouă încondeiate
Acordul de parteneriat completat și stampilat/semnat în două exemplare se vor trimite prin poştă
până la data de 24 martie 2017, pe adresa: Şcoala Gimnazială Ciocăneşti, Loc. Ciocăneşti, str.
Principală, Nr. 62, Cod 727120, Jud. Suceava, iar fișa de înscriere completată se va trimite pe mail
până la data de 24 martie 2017 la adresa de mail claudia_samson_2008@yahoo.com .
Date de contact: coordonatori secțiune: prof. Samson Claudia Angela, tel. 0742041133,
mail claudia_samson_2008@yahoo.com și prof. Zlotar Anda Petronela, tel. 0753486596
Secţiunea 2 – cusături tradiţionale
Acordul de parteneriat completat și ștampilat/semnat în două exemplare, un plic
autoadresat/timbrat (cu valoarea de 3 lei) şi lucrările elevilor se vor trimite prin poştă până la data de 24
martie 2017, pe adresa: Şcoala Gimnazială Ciocăneşti, Loc. Ciocăneşti, str. Principală, Nr. 62, Cod
727120, Jud. Suceava, iar fișa de înscriere completată se va trimite pe mail până la data de 24 martie
2017 la adresa de mail denryka2007@yahoo.com.
Date de contact:
coordonatori secțiune: prof. Chelsoi Denisa Erika, mail
denryka2007@yahoo.com, tel. 0743061375 și prof. Ujică Mina, tel. 0753928356
Secţiunea 3 – țesături
Acordul de parteneriat completat și ștampilat/semnat în două exemplare, un plic
autoadresat/timbrat (cu valoarea de 3 lei) şi lucrările elevilor se vor trimite prin poştă până la data de 24
martie 2017, pe adresa: Şcoala Gimnazială Ciocăneşti, Loc. Ciocăneşti, str. Principală, Nr. 62, Cod
727120, Jud. Suceava, iar fișa de înscriere completată se va trimite pe mail până la data de 24 martie
2017 la adresa de mail zanfyra@yahoo.com.
Date de contact: coordonatori secțiune: prof. Boiciuc Zanfirica, tel. 0756821223, mail
zanfyra@yahoo.com
și
prof.
Nacu
Raveca
Ramona,
tel.
0752520353,
mail
nacu_ramona@yahoo.com
b. Condiţii de participare
Secţiunea 1 – ouă încondeiate
- participarea se face doar pe baza fişei de înscriere/acordului de parteneriat trimis în două
exemplare până la data de 24 martie 2017, la adresa sus menționată a unuia dintre
coordonatorii de secțiune (prof. Samson Claudia Angela/prof. Zlotar Anda Petronela)
- participarea se va face doar în mod direct, individuală sau în grup de maxim 6 copii,
coordonaţi de un cadru didactic.
- ouăle vor fi încondeiate în timpul alocat concursului folosind tehnicile tradiţionale zonei
de unde provin copiii
- nu se vor juriza ouăle care nu sunt încondeiate în timpul alocat concursului
- participarea la concurs este gratuită
ELEVII PARTICIPANȚI VOR PURTA COSTUMUL POPULAR SPECIFIC ZONEI DE
UNDE PROVIN.

Secţiunea 2 – cusături tradiţionale (ștergare-podoabe ale caselor înaintașilor noștri)
-

-

-

participarea se face doar pe baza fişei de înscriere/acordului de parteneriat trimis în două
exemplare până la data de 24 martie 2017la adresa sus menționată, a unuia dintre
coordonatorii de secțiune (prof. Chelsoi Dnisa Erika, prof. Ujică Mina)
o dată cu lucrările elevilor și a parteneriatului se va trimite și un plic autoadresat timbrat (cu
valoarea de 3 lei) în vederea trimiterii diplomelor și a parteneriatului ștampilat/semnat
în cazul în care nu se trimite plicul autoadresat timbrat diplomele și parteneriatul nu
vor fi returnate participanților
participarea se face doar în mod indirect
ștergarele vor fi cusute pe orice fel de material, dimensiunile fiind la alegere
pe ștergar trebuie să se găsească cusăturile zonei de unde provine participantul (pot
reprezenta și modele care se regăsesc pe costumul popular, motive florale sau geometrice)
pe fiecare lucrare a elevilor se va aplica în colţul din dreapta jos faţă o etichetă, conform
modelului de mai jos. Lucrările vor fi trimise prin poştă până la data de 27 martie 2017
organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica lucrările care nu sunt realizate de către elevi
un cadru didactic poate participa cu o singură lucrare realizată de către un elev
Numele şi prenumele preşcolarului/elevului:
Grupa/clasa:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
Grădiniţa/Şcoala:
Localitatea:
Judeţul:

-

participarea la concurs este gratuită
lucrările elevilor nu se restituie

Secţiunea 3 – țesături (covorașe)
-

-

-

participarea se face doar pe baza fişei de înscriere/acordului de parteneriat trimis în două
exemplare până la data de 24 martie 2017 la adresa sus menționată, a unuia dintre
coordonatorii de secțiune (prof. Boiciuc Zanfirica, prof. Nacu Raveca Ramona)
o dată cu lucrările elevilor și a parteneriatului se va trimite și un plic autoadresat timbrat (cu
valoarea de 3 lei) în vederea trimiterii diplomelor și a parteneriatului ștampilat
în cazul în care nu se trimite plicul autoadresat timbrat diplomele și parteneriatul nu
vor fi returnate participanților
participarea se face doar în mod indirect
covorașele vor fi țesute de către elevi folosind ghergheful, dimensiunile fiind la alegere
pe fiecare lucrare a elevilor se va aplica în colţul din dreapta jos faţă o etichetă, conform
modelului de mai jos. Lucrările vor fi trimise prin poştă până la data de 24 martie 2017 - organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica lucrările care nu sunt realizate de către elevi
un cadru didactic poate participa cu o singură lucrare realizată de către un elev
Numele şi prenumele preşcolarului/elevului:
Grupa/clasa:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
Grădiniţa/Şcoala:
Localitatea:
Judeţul:

-

participarea la concurs este gratuită
lucrările elevilor nu se restituie

ANEXA 1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,Tradiţie-valoare sacră’’
EDIŢIA a V- a, 1 aprilie 2017
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Unitatea de învăţământ :……………………………………………………………………
Numele şi prenumele cadrului didactic : …………………………………………………..
Specialitatea : …………………………….
Adresa cadrului didactic participant(pentru trimiterea diplomelor)......................................
............................................................................................................................. ................
………………………………………………………………………………………………
Telefon: ......................................................
e-mail: ........................................................

TABEL NOMINAL – secțiunea OUĂ ÎNCONDEIATE
Nr
crt

Numele şi prenumele
preşcolarului/elevului

Clasa
Grupa

TABEL NOMINAL – secțiunea CUSĂTURI TRADIŢIONALE (ștergare)
Nr
crt

Numele şi prenumele
preşcolarului/elevului

Clasa
Grupa

TABEL NOMINAL – secțiunea ȚESĂTURI (covorașe)
Nr
crt

Numele şi prenumele
preşcolarului/elevului

Clasa
Grupa

ANEXA 2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI
NR.........DIN .....................................

ŞCOALA.....................................................
NR.........DIN ..................................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, _______________ , între şcolile :
a) Şcoala Gimnazială Ciocăneşti, Judeţul Suceava, reprezentată prin prof. Boiciuc Zanfirica, în calitate
de director și coordonator al proiectului Concurs Interjudeţean ,,Tradiţie-valoare sacră’’-ed. a V-a,
1 aprilie 2017
şi
b) Şcoala.......................................................................................................................................,
reprezentată prin ............................................................................................. în calitate de director şi
................................................................................................ în calitate de colaborator în cadrul concursului
interjudeţean ,,Tradiţie-valoare sacră’’.
Durata parteneriatului: 23 ianuarie – 31 mai 2017.
Şcoala Gimnaziala Ciocăneşti, se obligă:
- Să distribuie regulamentul concursului instituţiilor de învăţământ participante;
- Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
- Să asigure jurizarea lucrărilor;
- Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
- Să mediatizeze rezultatele concursului interjudeţean ,,Tradiţie-valoare sacră’’
Unitatea de învăţământ participantă se obligă:
- Să inscrie copiii în concurs .
- Să respecte prezentul regulament privind secțiunile concursului.
- Să însoţească elevii înscrişi la seţiunea ,,Ouă încondeiate’’
- Să îndrume copiii în realizarea lucrărilor.
- Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare.
- Să distribuie copiilor participanţi/cadrelor didactice participante diplomele trimise de şcoala
coordonatoare.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată perioada desfăşurării concursului în vederea atingerii
obiectivelor stabilite.
Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI
DIRECTOR,
PROF.BOICIUC ZANFIRICA

ŞCOALA................................................
...............................................................
DIRECTOR ,
PROF. ....................................................

