Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, vă invită la
FESTIVALUL CONCURS DE OBICEIURI ŞI TRADIŢII_ediţia a IV a
din cadrul proiectului : Copil ca tine sunt şi eu…
cuprins în CAEN 2019, anexa 8, la poziţia 52
REGULAMENTUL CONCURSULUI CU PARTICIPARE INDIRECTĂ
Nivelurile concursului:
I.Primar
II. Gimnazial
III.Liceal
Perioada de trimitere a lucrărilor pentru secţiunile 1 și 2 este: 1 martie -31 martie 2019.
Secţiunile concursului:
1. Concurs de eseuri-nivel gimnazial şi liceal /compuneri (ciclul primar,clasele III ,IV ) cu
tema „Obiceiuri și tradiții/meșteșuguri locale păstrate de la bătrâni”:
2. Concurs de fotografie/prezentare( alte modalități de prezentarea: PPT,PPS,VIDEO etc.) cu
tema „Tradiții și obiceiuri prin ochiul aparatului ….”(ciclul gimnazial şi liceal).
La secţiunea 1, creaţiile literare , redactarea se va face pe maxim două pagini A4, în Word, cu
caractere de 12, Times New Roman. La sfârşitul lucrării, se vor specifica ANEXA 2.
ATENŢIE! Creaţiile participante la secţiunea 1 vor fi trimise electronic pe adresa de e-mail:
generalaunubn@outlook.com , împreună cu fişa de înscriere, completată şi scanată, pentru
includerea în publicația cu ISBN a proiectului. Fiecare document va avea denumirea: Secţiunea,
Nume şi prenume elev, Denumirea lucrării, Şcoala, Clasa, Nume cadru didactic îndrumător,
localitatea, județul. Fiecare creaţie literară va fi salvată în document separat denumit ca în
exemplul: nume cadru didactic (cu majuscule), nume elev, clasă elev, localitatea, județul.
Pentru jurizarea eseurilor înscrise în concurs se vor urmări: contribuţia individuală, talentul,
gradul de originalitate şi relatarea autentică a tradiției/obiceiului local, pe care elevul le dovedeşte.
La secţiunea 2:
1. Participanții se pot înscrie la una sau la mai multe secțiuni,prin completarea fișei de
înscriere.
2. Fiecare concurent poate participa cu o lucrare pe secțiune.
3. Lucrările fotografice vor avea dimensiunea A4, printate doar pe hârtie fotografică.
Fotografiile printate pe alt tip de hârtie nu vor intra în concurs.
4. Pe spatele lucrărilor (pe verso) se vor nota datele privind autorul.
5. Lucrările vor fi trimise prin poștă, într-un plic sau pachet.

6. În interiorul plicului se vor introduce următoarele documente:
 fişa de înscriere (Anexa 1);
 fotografiile în format A4;
7. Lucrările nu se returnează.
8. Pentru alte modalități de prezentare, secțiunea a 2 a,(ppt, interviu, filmuleț, etc) încărcarea
se face cu https://wetransfer.com/ pe adresa de e-mail menționată;
8. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs fotografiile /lucrările care nu
respectă regulamentul.
9. Participanții cedează organizatorilor dreptul de a realiza expoziții, organizatorii
garantează și menţionarea autorului alături de lucrările reproduse. Fotografiile nu vor fi folosite
pentru obţinerea de foloase materiale pentru organizatori sau terţi, iar toate drepturile de autor
rămân în posesia autorilor.
10. Trimiterea lucrărilor presupune că participanţii au acceptat integral regulamentul
concursului.
Împreună cu lucrările se vor trimite fişa de înscriere (Anexa 1) și acordul de
parteneriat (în trei exemplare, semnat şi ştampilat de către director), pe următoarea adresă:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA
B-dul Independenței,Nr.46,Jud.Bistrița-Năsăud
Lucrările primite la cele două secțiuni vor intra în prealabil într-o preselecție la nivelul
unității de învățământ, urmând ca cele mai bune să fie trimise în concurs.
Evaluarea concursului
-adeverințe de coordonator/îndrumător pentru cadrele didactice
- Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pe nivel de învățământ şi pentru fiecare secţiune în
parte. (25 % din numărul participanților).
NU SE SOLICITĂ TAXĂ DE PARTICIPARE.

Director,
Prof.Mihaiu Ancuța Ioana

Coordonatori,
Prof.Borș Elena
Prof.Petri Alina Maria

Anexa 1
FIŞA DE ÎNSCRIERE
Numele şi prenumele
cadrului didactic îndrumător

……........................………………………………………

Specialitatea

……………………...................................………………..

Unitatea de învăţământ
Localitatea şi judeţul

………………………………………................................
…………………………………………….........................

E-mail îndrumător

…………………….................................…………………..

Telefon personal

..............................................................................................

Adresa de e-mail

……………………………………………………………... .

Adresa unde se vor trimite diplomele ………………………………………………………

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului/cadrului
didactic

Clasa Secţiunea

ANEXA 2-etichete
Secţiunea:
Numele şi prenumele elevului:
Clasa:
Școala:
Numele cadrului didactic îndrumător:
Localitatea:
Județul :

Titlul lucrării

