Avizat,

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A
CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE
“DELTA DUNĂRII, PARADISUL FLOREI ŞI FAUNEI”
Ediţia a VI-a, 2017
1. Înscrierea participanţilor:
a) perioada de înscriere: 3 aprilie– 19 mai 2017 (data poştei);
b) fişa de înscriere (anexa 1) însoţită de acordul de colaborare (anexa 2) semnat în 2 exemplare se trimit
prin poştă la adresa: Str. Grădinari nr. 48 Tulcea, cod poştal 820012 (scoala_14@yahoo.com)
2. Participanţi:
La Concursul Naţional “Delta Dunării, paradisul florei şi faunei” pot participa preşcolari şi elevi
din toate judeţele ţării.
Concursul se adresează copiilor înscrişi în/la:
 învăţământul preșcolar, primar şi gimnazial special din ţară;
 învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial din şcolile de masă din ţară;
 Palatele şi Cluburile Copiilor din ţară.
Lucrările elevilor vor fi însoțite de un scurt eseu/o scrisoare (o pagină) a profesorului
coordonator sub deviza ,,Profesori implicați, elevi motivați’’ care va cuprinde impactul avut
asupra elevilor, motivația de a participa la acest concurs etc., condiție eliminatorie. Cele mai
apreciate și originale 10 eseuri/scrisori vor fi publicate în revista școlii Jurnal Special ISSN
2457-1814, ISSN-L 2457-1814.
Condiție eliminatorie - eseul cadrului didactic ,,Profesori implicați, elevi motivați’’
 Secţiunea I –pictură: ,,Delta prin ochii unui copil’’
 Secţiunea II –desen: ,,Drumul Dunării’’
 Secţiunea III –colaj: ,,Feerie in Deltă’’ - colaj realizat din materiale reciclabile;
 Secţiunea IV – fotografie: „Artă culinară in Deltă”, „Dansuri tradiționale etnice dobrogene’’,,Flora și
fauna Deltei’’etc;
 Secțiunea V -scrisoare (compunere, eseu):,,Amintiri din Deltă’’ -realizate de copiii de nivel
primar si gimnazial;
4. Jurizarea şi premierea se vor realiza pe secţiuni (Secţiunea I - pictură; Secţiunea II - desen;
Secţiunea III - colaj; Secţiunea IV – fotografie Secțiunea V-scrisoare, compunere, eseu), pe secţiuni de
vârstă ( primar, gimnazial) şi pe tip de şcolarizare (învăţământ de masă, învăţământ special);
5. Obligaţiile şcolilor colaboratoare:
- Şcoala coordonatoare (Şcoala Gimnazială Specială Nr.14 Tulcea) se obligă:
 Să promoveze activităţile din cadrul proiectului;
 Să promoveze în rândul elevilor şi al cadrelor didactice scopul, tematica proiectului şi regulamentul de
participare la concurs;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile participante;
 Să asigure jurizarea lucrărilor cu personal specializat pentru fiecare secţiune a concursului;
 Să trimită participanţilor diplomele obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele concursului;
- Şcoala participantă/colaboratoare se obligă:
 Să promoveze în rândul elevilor şi al cadrelor didactice scopul, tematica proiectului şi regulamentul de
participare la concurs;
 Să înscrie preşcolarii şi elevii în concurs;
 Să îndrume preşcolarii şi elevii în realizarea lucrărilor;

 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoareîn termenele stabilite;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele cuvenite.
 Să mediatizeze rezultatele concursului;
Completarea fişei de înscriere este obligatorie.
Nu se percepe taxa de participare.
6. Depunerea lucrărilor: se va face împreună cu fişa de înscriere şi acordul de colaborare în
dublu exemplar trimise prin poştă, pe adresa şcolii, mai sus menţionată. Lucrările trimise vor fi însoţite de
un plic autoadresat, timbrat, format A3/A4.
Plicurile netimbrate nu se vor returna.
Termen: 19 mai 2017 (data poştei)
7. Realizarea lucrărilor: Fiecare lucrare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 Să corespundă unei secţiuni (desen, pictură, colaj , fotografie, scrisoare);
 Să fie realizată pe hârtie A3/A4;
 Să fie plană (nu tridimensională).
 Fiecare profesor coordonator poate participa cu maxim 5 lucrări insumand toate secțiunile.
 La o lucrare colectivă pot participa maxim 3 elevi.
 Pentru sectiunea,,Fotografie,,vor fi descalificate lucrarile preluate de pe internet.
Fiecare lucrare va avea menţionate pe spate următoarele detalii:
 Secţiunea (desen, pictură, colaj , fotografie sau scrisoare);
 Numele şi prenumele elevului/elevilor;
 Grupa/clasa din care face/fac parte elevul/elevii;
 Grădiniţa/şcoala, localitatea şi ţara de provenienţă;
 Numele cadrului didactic coordonator;
 Eseul cadrului didactic va avea menționate pe spate informații legate de identitatea acestuia.
Lucrările la care nu se vor preciza aceste detalii vor fi descalificate.
Lucrările expediate nu se restituie.
Membrii juriului nu pot participa ca şi coordonatori de lucrări.

Coordonatori proiect: prof. Gălățescu Ileana
prof.Karamihai Iulia

Director: prof. Bumbac Carmen-Gabriela

