ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,Tradiţie-valoare sacră’’
EDIŢIA a VI-a, 24 martie 2018
REGULAMENT DE PARTICIPARE
a. Înscrierea participanţilor
- Perioada de înscriere/Încheierea acordurilor de parteneriat: 29 ianuarie 2018 – 1 martie 2018
- Prin completarea fişei de înscriere şi semnarea acordului de parteneriat, care se vor găsi pe
site-ul școlii http://scciocanesti.freewb.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 1 martie 2018, 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 1 martie 2018 la adresa de mail claudia_samson_2008@yahoo.com .
Date de contact: coordonator secțiune: prof. Samson Claudia Angela, tel. 0742041133, mail
claudia_samson_2008@yahoo.com
Secţiunea 2 – simpozion
Acordul de parteneriat completat și ștampilat/semnat în două exemplare, un plic
autoadresat/timbrat (cu valoarea de 3 lei) se vor trimite prin poştă până la data de 1 martie 2018, 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 1 martie 2018 la adresa de
mail zanfyra@yahoo.com.
Date de contact: coordonator secțiune: prof. Boiciuc Zanfirica, tel. 0756821223, mail
zanfyra@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 1 martie 2018, la adresa sus menționată
- 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 – simpozion
- participarea se face doar pe baza fişei de înscriere/acordului de parteneriat trimis în două
exemplare până la data de 1 martie 2018 la adresa sus menționată
- participarea este în mod direct pentru cadrele din județul Suceava (excepție pentru cadrele
didactice din alte județe)
- Tema simpozionului ,,Lada cu zestre” are la bază tradițiile specifice fiecărei zone. Un cadru
didactic poate participa cu o singură lucrare tehnoredactată în word, caracter TNR12, la un
rând, max 4 pagini, iar în ziua desfășurării simpozionului prezentarea lucrării se va realiza
printr-o sinteză în format power point cu durata maximă de prezentare 10 min.
- Lucrarea și prezentarea power point se vor trimite prin mail coordonatorului de secțiune prof.
Boiciuc Zanfirica, zanfyra@yahoo.com, până la 1 martie 2018.
- Se vor acorda diplome de participare la simpozionul ,,Lada cu zestre” dn cadrul Concursului
Interjudețean ,,Tradiție-valare sacră”, ediția a VI-a, 2018
- Pentru cadrele didactice care participă în mod indirect, diplomele și acordul de parteneriat
vor fi trimise prin poștă.

ANEXA 1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,Tradiţie-valoare sacră’’
EDIŢIA a VI- a, 24 martie 2018
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

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI
CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,Tradiţie-valoare sacră’’
EDIŢIA a VI- a, 24 martie 2018
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

secțiunea SIMPOZION

Numele şi prenumele
cadrului didactic

Școala de
proveniență

Titlul
lucrării

Participare Adresa
directă sau
indirectă

Date de contact
Tel/mail

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 VI-a,
24 martie 2018
şi
b) Şcoala.......................................................................................................................................,
reprezentată prin ............................................................................................. în calitate de director şi
................................................................................................ în calitate de colaborator în cadrul concursului
interjudeţean ,,Tradiţie-valoare sacră’’.
Durata parteneriatului: ianuarie 2018 – 31 mai 2018.
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 expedieze lucrările la termen pentru secțiunea simpozion.
- 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. ....................................................

