CONCURSUL REGIONAL
,,POPAS PE TĂRÂMUL FANTEZIEI - TEHNICA QUILLING’’
EDIȚIA a VIII-a, 1 martie 2019
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DE PARTICIPARE
Articolul 1 – Organizatorul concursului
* Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iaşi, Str. Mușatini, Nr. 12, Iași, denumit în
continuare Organizator;
* Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile
regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament.
Articolul 2 – Condiții de participare
* La concurs pot participa preșcolarii și elevii Claselor Pregătitoare - XII, de la
grădinițele și școlile din Iași și din țară, coordonați de către cadrele didactice
îndrumătoare.
* Se admit maximum 3 elevi / cadru didactic la secțiunea cu participare directă.
* Se admit 1 coordonator / lucrare și maximum 5 lucrări / cadru didactic la secțiunea
cu participare indirectă.
Articolul 3 – Secțiuni
* Concursul se va desfășura pe două secțiuni:
● I - Colaje de primăvară – participare directă
● II - Mărţişoare și Felicitări de 1 Martie şi de 8 Martie – participare indirectă
și pe patru categorii de învățământ:
* învățământ preșcolar
* învățământ primar
* învățământ gimnazial
* învățământ liceal
Articolul 4 – Înscriere
* Elevii care doresc să se înscrie la secțiunea I Colaje de primăvară – participare
directă - o pot face prin cadrul didactic coordonator care va trimite fișa de înscriere pe
adresa de e-mail dumitrascumariamonica@yahoo.com, în intervalul 1 - 22 februarie
2019.
* Lucrările pentru secțiunea a II-a Mărţişoare și Felicitări de 1 Martie şi de 8 Martie –
participare indirectă - vor fi trimise prin curier la adresa Liceul Teoretic ,, Miron
Costin’’ Iaşi, Str. Muşatini, Nr. 12 sau vor fi aduse la secretariat, în intervalul 1 - 22
februarie 2018.
* Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal la cadrele didactice
organizatoare;
* Vor fi specificate pe plic: adresa pentru corespondenţă, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail, iar pe fiecare lucrare – secţiunea, titlul lucrării, numele şi prenumele
preşcolarului/elevului, grupa/clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător
şi instituţia de învăţământ;

* Lucrările nu se restituie! Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate
organizatorului.
* Fiecare cadru didactic participant la proiect va trimite (dacă doreşte) Acordul de
parteneriat semnat și ștampilat (cei care participă la prima secțiune îl vor trimite
scanat,
odată
cu
fișa
de
înscriere,
pe
adresa
de
e-mail
dumitrascumariamonica@yahoo.com, iar cei care participă la cea de-a doua secțiune
îl vor atașa în plicul cu lucrări);
Articolul 6 – Desfășurarea concursului cu participare directă
* Elevii înscriși la prima secțiune vor participa în mod direct la concursul ce se va
susține la Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iași, în data de 1. 03. 2019, la ora 11:00.
* Durata concursului este de 90 de minute.
* Elevii se vor prezenta la unitatea organizatoare cu 30 de minute mai devreme. Vor
avea la ei carnetul de elev și toate instrumentele necesare realizării colajului (setul de
accesorii Quilling și planșa pe care vor realiza colajul, etichetată cu specificațiile:
numele și prenumele elevului, clasa, unitatea de învățământ, numele și prenumele
cadrului didactic coordonator).
* Se vor puncta originalitatea, creativitatea și expresivitatea lucrărilor.
* Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul Liceului Teoretic ,,Miron Costin’’
Iași în data de 4. 03. 2019.
* Se vor acorda premiile I, II, III, Mențiune, fără a se depăși 25 % din numărul de
participanți.
* Premierea lucrărilor participante la secțiunea I se va realiza la o dată stabilită de
către comisia de organizare, ce va fi anunțată participanților în timp util.
Articolul 7 – Jurizarea și premierea concursului cu participare indirectă
* Lucrările participante la cea de-a doua secțiune vor fi jurizate de către o comisie de
specialitate la Liceul Teoretic ,,Miron Costin’’ Iași, în data de 1. 03. 2019, la ora
9:00.
* Se vor puncta originalitatea, creativitatea și expresivitatea lucrărilor.
* Lucrările vor fi premiate pe cicluri de învăţământ cu premiile I, II, III, Mențiune,
fără a se depăși 25 % din numărul de participanți.
* Diplomele pentru elevii participanți la cea de-a doua secțiune și pentru cadrele
didactice coordonatoare vor fi trimise în format electronic, în intervalul aprilie-iulie
2019.
Articolul 8 – Realizarea de expoziții
* Cu lucrările premiate vom realiza expoziții în incinta liceului organizator și a
instituțiilor partenere.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi profesorii organizatori:
Dumitraşcu
Maria-Monica,
(tel.
0745.918.464,
e-mail:
dumitrascumariamonica@yahoo.com), Honceriu Geanina, (tel. 0744.271.361, e-mail:
honceriug@yahoo.fr.),
Târzianu
Larisa
(tel:
0745323738,
e-mail:
tarzianularisa@yahoo.com), Avasâlcei Neculai (email: avasalcei@yahoo.com) sau
sectretariatul liceului (tel. 0232/257.408).

