
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI

CONCURSUL JUDEȚEAN ,,Campionii sănătății ,,
EDIŢIA a IV-a, 31 mai 2019 (fotbal/băieți)

REGULAMENT DE PARTICIPARE

a. Înscrierea participanţilor
- Perioada 15 mai – 29 mai 2019
- Prin completarea fişei de înscriere şi semnarea acordurilor de parteneriat, care se

vor găsi pe http://www.ciocanestibucovina.eu (Anexa 1 şi Anexa 2)
- La acest concurs se pot înscrie elevi ai învăţământului gimnazial

Fişa de înscriere și acordul de parteneriat completat și ștampilat se vor trimite la
adresa de mail scciocanesti@yahoo.com 29 mai 2019.

Date de contact - Coordonatori proiect: prof. Boiciuc Zanfirica, tel 0230/578077 și
prof. Rătundu Ilie, tel. 0752393205

b. Condiţii de participare

Competiție de fotbal
- participarea se face doar pe baza fişei de înscriere/acordului de parteneriat trimis

până la data de 29 mai 2019 la adresa menționată mai sus
- echipele de băieți vor fi formate din 10 jucători/sistemul de joc va fi conform

PREVEDERILOR METODOLOGICE ȘI REGULAMENTULUI PENTRU
DISCIPLINELE SPORTIVE NOMINALIZATE ÎN CALENDARUL
COMPETIȚIILOR SPORTIVE ȘCOLARE NAȚIONALE

- lotul va fi coordonat/însoțit de profesorul de educație fizică și sport/antrenorul
echipei.

- la finalul competiției se vor acorda diplome și medalii
- Competiția se va desfășura pe 31 mai 2019
-participarea la concurs este gratuită

Coordonator proiect (nume și semnătură): director, prof. Boiciuc Zanfirica

http://www.ciocanestibucovina.eu
mailto:scciocanesti@yahoo.com


ANEXA 1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI

CONCURSUL JUDEŢEAN ,,Campionii sănătății ,,
EDIŢIA a IV-a, 31 mai 2019 (fotbal/băieți)

EDIŢIA a IV-a

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Unitatea de învăţământ :……………………………………………………………………

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător :…………………………………………………..

Specialitatea : …………………………….

Telefon: ......................................................

e-mail: ........................................................

TABEL NOMINAL
FOTBAL BĂIEȚI

Nr
crt

Numele şi prenumele
elevului

Clasa Aviz medical /adeverință medic

DATA: SEMNATURA



ANEXA 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI ŞCOALA.....................................................
NR.........DIN ................................... NR.........DIN ..................................

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, _______________ , între şcolile :

a) Şcoala Gimnazială Ciocăneşti, Judeţul Suceava, reprezentată prin prof. Boiciuc Zanfirica,
în calitate de director şi coordonator al proiectului Concurs Judeţean ,,Campionii sănătății ,, -
ediția a IV-a, 31 mai 2019

şi
b) Şcoala.......................................................................................................................................,

reprezentată prin ............................................................................................. în calitate de director
şi ................................................................................................ în calitate de colaborator în cadrul
concursului judeţean ,,Campionii sănătății”.

Durata parteneriatului: mai 2019
Şcoala Gimnaziala Ciocăneşti, se obligă:

- Să distribuie regulamentul concursului instituţiilor de învăţământ participante;
- Să premieze elevii participanți la concurs;
- Să mediatizeze rezultatele concursului
- Să asigure baza logistică necesară desfășurării în bune condiții a celor trei secțiuni
ale concursului;

Unitatea de învăţământ participantă se obligă:
- Să înscrie copiii în concurs .
- Să respecte prezentul regulament.
- Să însoţească elevii participanti la concurs
- Să trimită documentele necesare participării la concurs pe adresa şcolii

coordonatoare conform termenelor stabilite în regulament.

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 ŞCOALA................................................
...............................................................

DIRECTOR, DIRECTOR ,
PROF.BOICIUC ZANFIRICA PROF. ....................................................


