CONCURSUL REGIONAL
,,POPAS PE TĂRÂMUL FANTEZIEI - TEHNICA QUILLING’’
EDIȚIA a X-a, 4 martie 2022
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DE PARTICIPARE
Articolul 1 – Organizatorul concursului:
* Școala Primară ,,Carol I’’ Iași, Str. Toma Cozma, Nr. 6, Iași, denumit în continuare
Organizator;
* Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial,
denumit în continuare Regulament.
Articolul 2 – Condiții de participare
* La concurs pot participa preșcolarii și elevii claselor pregătitoare - XII, de la grădinițele și școlile
din Iași și din țară, coordonați de către cadrele didactice îndrumătoare.
* Se admit maximum 5 lucrări participante / cadru didactic.
Articolul 3 – Secțiuni
* Concursul se va desfășura pe trei secțiuni:
● I – Mărţişoare de 1 Martie şi de 8 Martie
● II – Felicitări de 1 Martie şi de 8 Martie
● III – Colaje de primăvară
și pe patru categorii de învățământ:
* învățământ preșcolar
* învățământ primar
* învățământ gimnazial
* învățământ liceal
Articolul 4 – Înscriere
* Lucrările vor fi trimise prin curier la adresa: Școala Primară ,,Carol I’’ Iași, Str. Toma Cozma,
Nr. 6, Iași sau vor fi aduse la secretariatul școlii, în intervalul 7 - 25 februarie 2022.
* Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal la cadrele didactice organizatoare.
* Vor fi specificate pe plic: adresa pentru corespondenţă, numărul de telefon şi adresa de e-mail, iar
pe fiecare lucrare – secţiunea, titlul lucrării, numele şi prenumele preşcolarului/elevului,
grupa/clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător şi instituţia de învăţământ.
* Lucrările nu se restituie! Drepturile patrimoniale asupra lucrărilor sunt cedate organizatorului.
* Fiecare cadru didactic participant la proiect va atașa în plicul cu lucrări fișa de înscriere și, dacă
dorește, Acordul de parteneriat semnat și ștampilat.
Articolul 6 – Desfășurarea concursului
* Lucrările vor fi fotografiate pentru a se realiza expoziția-vernisaj-online pe site-ul:
www.scoalacarol.ro și pe pagina de Facebook a instituției școlare, unde lucrările vor putea fi
apreciate prin like-uri în vederea obținerii premiilor de popularitate, care se vor acorda pentru
fiecare secțiune și pentru fiecare categorie de învățământ în parte.
Articolul 7 – Jurizarea și premierea concursului
* Lucrările vor fi jurizate de către o comisie de specialitate la Școala Primară ,,Carol I’’ Iași, în data
de 4. 03. 2022, la ora 11:00.
* Se vor puncta originalitatea, creativitatea și acuratețea tehnică a lucrărilor.
* Lucrările vor fi premiate pe secțiuni și pe cicluri de învăţământ cu premiile I, II, III, Mențiune,

fără a se depăși 25 % din numărul de participanți.
* Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul Școlii Primare ,,Carol I’’ Iași în data de
4. 03. 2022.
* Premierea elevilor și a cadrelor didactice coordonatoare se va realiza în format fizic sau on-line la
o dată stabilită de către comisia de organizare, ce va fi anunțată participanților în timp util.
Articolul 8 – Realizarea de expoziții
* Cu lucrările premiate se va realiza o expoziție în incinta școlii organizatoare.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi profesorul organizator:
Priceputu Maria-Monica, (tel. 0745.918.464, e-mail: priceputumariamonica@gmail.com).

