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„FEERIE DE PRIMĂVARĂ PRIN CUVINTE MAGICE”
Concurs județean
EDIȚIA a V-a
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REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul va avea două secţiuni:

SECȚIUNEA I: CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ (Creaţiile vor
avea ca temă frumuseţea şi grandoarea primăverii prezentată în limba
română, limba franceză , limba germană,limba engleză).
1. SUBSECȚIUNEA INVĂȚĂMÂNT PRIMAR- clasa a IV-a , PARTICIPARE DIRECTĂ
Creaţie literară în limba română - Proză
Creaţie literară în limba română - Poezie
2. SUBSECȚIUNEA INVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL-PARTICIPARE INDIRECTĂ
Creaţie literară în limba română - Proză
Creaţie literară în limba română - Poezie
Creaţie literară în limba germană - Proză
Creaţie literară în limba franceză - Proză
Creaţie literară în limba engleză - Proză

SECȚIUNEA a II-a : EXPOZIȚIA –CONCURS DE AFIŞE ”Verdele
înseamnă viață” Invățământ gimnazial
ÎNSCRIEREA se face în perioada 1 martie- 1 aprilie 2016 pe baza fișei de înscriere care se va trimite pe
adresa de email luminik2006@yahoo.com .
EXPEDIEREA LUCRĂRILOR: 01 -15 aprilie 2016
Concursul va avea loc pe data de 20 apr.2016.
CRITERII DE PARTICIPARE

SECȚIUNEA I: CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ
SUBSECȚIUNEA INVĂȚĂMÂNT PRIMAR- clasa a IV-a , PARTICIPARE DIRECTĂ

Concursul va avea loc pe data de 20 aprilie 2016. Copiii vor fi aşteptaţi la ŞCOALA „NANU MUSCEL”
la ORA 9. Acţiunea începe la ora 9,30 şi va dura o oră şi jumătate. Participanţii vor veni în ziua
concursului cu stilouri, hârtia urmând a fi asigurată de organizatori. Fiecare cadru didactic poate participa
cu maxim trei elevi.
Compunerile descriptive vor respecta limita de rânduri impusă de organizatori: 20-25 rânduri pentru clasa
a IV-a. Poeziile vor avea minim două strofe, maxim 4.
De asemenea, în elaborarea subiectelor vor fi stabilite câteva cerinţe pe care elevii sunt obligaţi să le
respecte în lucrările lor.
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SUBSECȚIUNEA INVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL-PARTICIPARE INDIRECTĂ

Concursul va fi cu participare indirectă. Elevii vor compune ( în limba română, limba franceză, limba
germană și limba engleză) respectând tema concursului . Compunerile descriptive vor respecta limita de
rânduri impusă de organizatori: 25-30 rânduri pentru clasele V-VIII. Poeziile vor avea minim două strofe,
maxim 4.
Vor fi evaluate numai creaţiile şi produsele proprii ale elevilor. Vă rugăm să lăsaţi copiii să-şi
exprime liber ideile.
Fişa de înscriere, completată corespunzător, se va trimite până la data de 15 aprilie 2016, la
adresa:luminik2006@yahoo.com,dar si in plic În 24 de ore de la înscriere veţi primi un mail prin care
confirmăm înscrierea în concurs; dacă nu primiţi confirmarea , reveniţi cu înscrierea, pentru a elimina
orice disfuncţionalităţi organizatorice.
Lucrările vor fi scrise de mână de fiecare elev și vor fi etichetate, pe verso, cu numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, nr.telefon al cadrului
didactic.
Fiecare cadru didactic coordonator poate inscrie în concurs maxim 2-3 lucrări ale elevilor, în baza
fişei de înscriere, trimisă în plicul cu lucrările elevilor până la data de 15 aprilie 2016, data poştei, pe
adresa Şcolii Gimnaziale “Nanu Muscel”, Câmpulung.
Plicul va conţine acordul de parteneriat avizat de conducerea unităţii (în dublu exemplar),lucrările
elevilor, fişa de înscriere, un plic autoadresat şi timbrat (cu menţiunea pt. Concursul FEERIE DE
PRIMĂVARĂ PRIN CUVINTE MAGICE). Cine nu trimite prin poștă plicul, îl poate lăsa la
secretariatul școlii.
Adresa de expediere: dest. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NANU MUSCEL”, Str.FRAȚII GOLESTI,
nr.27, Câmpulung Muscel, Jud. Argeş, cod 115100
Jurizarea lucrărilor se va realiza de către un juriu format din profesori de specialitate.Se va
urmări: aşezarea în pagină, caligrafia, coerenţa, respectarea tematicii, originalitatea , ortografia şi
vocabularul utilizat. Se vor acorda diplome de participare, pe nivele de studii.
Nu se vor acorda premii materiale.
Nu se admit contestaţii.

SECȚIUNEA A II-A : EXPOZIȚIA / CONCURS DE AFIŞE
”VERDELE ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ”
Această secţiune se adresează elevilor claselor V-VIII, care vor realiza un afiş de promovare a unui
mediu curat. Afişele vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe hârtie A4, iar pe verso, în partea
dreaptă jos, se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, judeţul, numele şi prenumele
cadrului didactic îndrumător, nr.telefon al cadrului didactic. Fiecare lucrare va fi protejată în folie de
plastic. Fiecare elev va participa la concurs cu un singur afis , iar un cadru didactic se va putea înscrie cu
maxim 3 afișe în concurs.
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Jurizarea lucrărilor se va realiza de către un juriu format din profesori de specialitate.Criterii de evaluare
a afișelor: respectarea temei de concurs, claritatea mesajului, originalitatea lucrării și a mesajului,
respectarea condițiilor de formă.
Nu se acordă diplome de participare. Nu se admit contestaţii. Nu se percepe taxă de participare.

Participanţii transferă organizatorilor concursului toate drepturile asupra lucrărilor,
care vor deveni proprietatea acestora şi nu vor fi returnate.
REGULAMENTUL (împreună cu Fişa de înscriere şi Acordul de parteneriat) este
POSTAT ŞI PE SITE-UL ŞCOLII : http://scoala3.muscel.ro/
Informaţii suplimentare:
-prof. David Luminita(gimnaziu) : 0746528078,
-prof.Stoica Olimpia(primar): 0762648950.
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