PALATUL COPIILOR BUZĂU
B_dul N. Bălcescu nr. 20 Buzău
Tel/Fax +40 238 715 560
E-mail: pcbuzau@gmail.com

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BUZĂU

APROBAT,

AVIZAT,

Inspector Şcolar General,

Inspector pentru

Prof. FLORINA STOIAN

Prof. Dr. VERONICA TRANDAFIR

FESTIVALUL ARTISTIC AL ELEVILOR BUZOIENI
etapa judeţeană – ediţia a XIX-a
martie 2019

REGULAMENT DE CONCURS
SECŢIUNEA ARTE VIZUALE
A. ARTA PLASTICĂ
OBIECTIVE :
Structurarea modalitătilor originale ale limbajului vizual in
rezultate ale activitătilor plastice ale copiilor.
Realizarea unei confruntări estetice, transfer de informatie
si creativitate pentru copii si tineri.
CONDITII DE PARTICIPARE:
- Categorii de vârstă:
- 5-6/ 7-10 / 11-14/ 15-18 ani
- Tematica : Portret, Natura statică, Peisaj, Compozitie
- Concursul se adresează doar profesorilor de desen, învăţătorilor şi educatorilor
- Dimensiuni: A4/A3
- Tehnica: la alegere tehnici de pictură sau grafica
- Pe verso lucrării se scrie: titlul lucrării, nume şi prenume elev, şcoala ,
prof. coordonator. Aceleaşi date vor fi trecute pe eticheta care va fi ataşată
lucrării la expoziţie (model de etichetă în anexă)
- Primirea lucrărilor până în 8.03.2019 la Palatul Copiilor Buzău
- Lucrările nu se returnează.
- Vernisajul : 21 martie 2019 , ora 17.00, la Galeriile de Artă Buzău
Profesor coordonator : Boglar Balasz –tel. 0744296803, balazs_boglar@yahoo.com
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B. DESIGN VESTIMENTAR - ARTA DECORATIVĂ

OBIECTIVE




Dezvoltarea capacitatii de proiectare, executare, evaluare si utilizare a produselor;
Imbinarea educatiei estetice cu educatia moral civică in realizarea actului creativ;
Realizarea unei confruntări estetice si transfer de informatie creativă.

CONDITII DE PARTICIPARE

DESIGN VESTIMENTAR
 Categorii de vârstă: 6-10 ani/11-14 ani/15-18 ani.
 Tematica concursului: vestimentatie( proiectare/colectie de modă).
 Dimensiuni : A4; mărime naturala/miniaturi - colecţie vestimentară
 Tehnici folosite: la alegere
 Lucrările vor fi predate la Palatul Copiilor pâna în 8 martie 2019, însoţite de un tabel
centralizator
 Lucrările premiate vor fi expuse la Galeriile de Artă Buzău
 Vernisajul expozitiei va avea loc pe 21 martie 2019, ora 17.00.
ARTA DECORATIVĂ








Categorii de varstă: 7-10 ani/11-14 ani/15-18 ani.
Tematica concursului : decoraţiuni interioare, accesorii vestimentare;
Materiale : sfoara, pasmanterie, materiale neconvenţionale( seminţe, mărgele, fire de
plastic etc.)
Lucrarea va fi insoţită de o etichetă cu numele lucrării, nume şi prenume, clasa,
şcoala, profesor coordonator;
Lucrările vor fi predate la Palatul Copiilor pana in data de 8 martie 2019, însoţite de
tabelul centralizator;
Lucrările premiate vor fi expuse la Galeriile de Artă Buzău
Vernisajul expozitiei va avea loc pe 21 martie 2019, ora 17.00.

Returnarea lucrărilor care nu au luat locul I se va face numai în perioada 21-25 aprilie 2019.
Profesor coordonator design vestimentar şi artă decorativă :Brebeanu Daniela –
Palatul Copiilor, telefon 0744378004, e-mail : danavoicu11@yahoo.com.
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C. FILM DE FOARTE SCURT METRAJ ȘI ARTĂ FOTOGRAFICĂ
Temele festivalului 2019, pentru ambele secțiuni:
ȘCOALA MEA ÎN “ȘCOALA ALTFEL”
TRADIȚII ROMÂNEȘTI
Regulament pentru secțiunea FILMUL DE FOARTE SCURT METRAJ
Concursul judeţean de film de foarte scurt metraj oferă elevilor oportunitatea manifestării unor
înclinații și pasiuni culturale în zona audiovizualului și un spaţiu de creativitate și intercunoaștere.
Urmărim încurajarea şi promovarea creaţiilor realizate de elevii din județul Buzău, dezvoltarea
abilităţilor de comunicare prin imagini și valorizarea lor, promovarea elevilor talentați și a
produselor culturale autentice.
Filmele pot fi: documentare, reportaje și animații.
Condiţii de participare:
 durata maximă a filmului: 3 minute (în afara titlului şi a genericului);
 caracteristici tehnice minime, pentru a garanta o calitate optimă a imaginii:
DVD video sau .avi - standard sistem PAL
Video: 720x576, MPEG-2, PAL
Audio: PCM 48kHz, 16bit, stereo / AAC Dolby Digital Stereo / MPEG-1, Layer II,
48kHz, 16bit, stereo
În selecția finală vor fi reținute maximum 20 de filme, care vor fi proiectate în prezența publicului și
a concurenților. Juriul, format din specialiști și profesori și elevi cu rezultate remarcabile în acest
domeniu, va decide câştigătorul și va acorda premii speciale.
Niveluri de adresare:
- elevi din ciclul gimnazial, clasele V-VIII;
- elevi din ciclul liceal, clasele IX-XII.
Filmul, prezentat pe suport digital (CD/DVD), trebuie să fie însoţit de fişa de participare în care se
specifică: titlul filmului, genul cinematografic (documentar, eseu, reportaj, etc.), subiectul sau ideea
de bază, pe scurt, durata, realizatorii (elevi): regie, scenariu, sunet, director de imagine. Pentru
fiecare elev se precizează clasa, unitatea de învățământ și profesorul coordonator (dacă este cazul) și
adresa personală de e-mail.
Organizatorii asigură participanţilor condiții proprii de proiecţie a filmelor și îşi rezervă dreptul de a
refuza produsele care nu prezintă garanţii tehnice.
Elevii sunt invitați să depună creațiile destinate concursului la Palatul Copiilor Buzău – secretariat,
cu mențiunea pentru Concursul județean de film de foarte scurt metraj, până la data de 8 martie
2019.
Evaluare:
În perioada 11-20 martie 2019 se va realiza selecția celor 20 de producții care vor participa la faza
finală și realizatorii acestora vor fi invitați la selecția finală. Vom crea o pagină de eveniment
destinată acestei secțiuni pentru o bună comunicare.
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Data și locul proiecției finale: 21 martie 2019, ora 14.00, Casa Corpului Didactic Buzău
Organizatorii pot efectua copii ale filmelor pentru portofoliul concursului și prezentarea acestora în
scopuri educative se va face cu respectarea legislației privitoare la dreptul de autor și proprietatea
intelectuală.
Regulament pentru secțiunea ARTA FOTOGRAFICĂ
Niveluri de adresare:
- elevi din ciclul gimnazial, clasele I-IV și clasele V-VIII;
- elevi din ciclul liceal, clasele IX-XII.
Condiţii de participare:
Secţiuni : foto-reportaj, fotografie documentară, eseu fotografic.
Concurenții pot participa cu maximum 3 lucrări.
Lucrările se prezintă în format electronic (CD) şi print (pe hârtie fotografică), dimensiuni: minimum
15/21- maximum 20/30; pentru expoziție, fotografiile se fixează obligatoriu pe un suport de carton,
încadrate în passepartout cu lățimea de 2-3 cm.
Obligatoriu pe spatele lucrării, pe o etichetă, se va scrie: titlul compoziției, numele şi prenumele
elevei/elevului, clasa, şcoala, profesor coordonator (dacă este cazul), adresa personală de e-mail.
Fotografiile pot fi alb-negru sau color, realizate în orice tehnică, în orice stil fotografic. Fotografiile
trebuie să fie originale, realizate de concurenți.
Evaluare:
Vor fi selectate cele mai reuşite 30 de fotografii. Juriul (format din specialiști, profesori și elevi cu
performanțe în domeniu), care va evalua lucrările, va ţine cont de următoarele criterii:
• Relevanţa temei - va fi analizată relevanţa fotografiilor pentru tema propusă;
• Originalitate – modalitate inedită de abordare şi transmitere a temei;
• Impactul vizual şi comunicativ - calitatea design-ului grafic şi capacitatea de a transmite un mesaj
clar şi relevant.
Lucrările nu se returnează. Organizatorii vor arhiva lucrările pentru portofoliul concursului și le pot
expune în scopuri educative cu respectarea legislației privitoare la dreptul de autor și proprietatea
intelectuală.
Lucrările se depun într-un plic/colet, în format electronic (CD) şi print, la Palatul Copiilor Buzău –
secretariat, cu mențiunea pentru Concursul județean de artă fotografică, până la data de 8 martie
2019.
Vernisajul expoziției de artă fotografică va avea loc pe 21 martie 2018, ora 17.00, la Galeriile
de Artă Buzău
Coordonatori: prof. Matache Ioana , tel. 0765907845, prof. Paula Mihai și informatician Filip
Corneliu - C.C.D. Buzău
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SECŢIUNEA MUZICĂ ŞI COREGRAFIE
SCOP- promovarea si stimularea creativităţii, a spiritului de competitie şi autodepăşire, descoperirea
talentelor interpretative, ale valorilor muzicale si coregrafice ale copiilor.
A. MUZICĂ UŞOARĂ
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
La concurs pot participa formaţii, grupuri, duete sau solişti, câştigătorii etapei municipale/ locale,
conform procesului verbal întocmit în data preselecției.
Categorii de vârstă: cls. 0-II/cls.III-V/ cls. VI-VIII/ cls. IX-XII
Genuri: muzică ușoară (pop românesc și internațional)/folk/prelucrări folclorice/musical
Condiții de participare eliminatorii :
- Textul piesei să fie bine ales, în concordanță cu vârsta interpreților.
- In concurs se prezintă doar o singură piesă , care să dureze maxim 3 minute.
- Nu se admite pozitiv.
- Se admit maxim 2 elevi/cadru didactic.
-Se admit maxim 5 elevi de la cerc de profil din cadrul Palatului/Clubului Copiilor pe fiecare
categorie de vârstă.
- Soliștii pot participa doar la o singură categorie/ gen muzical.
- Preselecția este obligatorie pentru toți participanții.
Preselecţia (faza municipala) va avea loc vineri, 15 martie 2019, la Palatul Copiilor Buzau, între
orele 10.00-12.00, 16.00-19.00.
Concursul va avea loc în data de 24 martie 2019, ora 10.30, conform desfăşurătorului afişat (se
afişează la Palatul Copiilor și pe pagina de facebook a Palatului Copiilor Buzău, pe 22 martie ) în
Sala Mare a Consiliul Judeţean Buzău
Concurenții sunt considerati înscrişi în concurs , dacă au depus la secretariatul Palatului Copiilor
până in data de 15 martie 2019, fişa de înscriere completată.
Fișele incomplete nu se iau în calcul!!!
Coordonatori: prof. Oana Dobre – Palatul Copiilor, oanad.dobre@gmail.com, facebook:Oana
Dobre, prof. Loredana Bunilă- Palatul Copiilor
B. MUZICA CLASICA
Genuri:
 interpretare instrumentala (solisti , formatii camerale)
 vocala (solisti , grupuri vocale, cor)
Durata maxima a interpretarii fiecarui concurent/ formaţie:
 1-2 piese în limita a 3 minute (clasa pregătitoare)
 1-2 piese în limita a 4 minute (clasele I-IV)
 1-2 piese în limita a 6 minute (clasele V-VIII)
 1-2 piese în limita a 8 minute (clasele IX-XII)
Piesele vor fi interpretate din memorie cu excepţia formaţiilor camerale.
Concursul se va desfăşura pe 2 secţiuni:
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1.- şcoli teoretice, Palatul Copiilor/ Școala Populară de Artă
2.– liceu vocaţional
Jurizarea se realizează pe clase, juriul, alcătuit din specialiști, care va acorda premii şi menţiuni
materializate prin diplome pentru fiecare clasă şi secţiune.
Concursul va avea loc în data de 24 martie 2019, ora 10.00, conform desfăşurătorului, afişat la
Palatul Copiilor și pe pagina de facebook a Palatului Copiilor Buzău, în Amfiteatrul Centrului
Județean de Cultură și Artă Buzău.
Formaţiile sunt considerate înscrise în concurs , dacă au depus la secretariatul Palatului Copiilor
pana in data de 15 martie 2019 , fişa de înscriere completată .
Profesor coordonator: Răgălie Marius – Liceul de artă ,,Margareta Sterian”, tel. 0723192499

C. COREGRAFIE -BALET
OBIECTIVE:
-revigorarea , diversificarea si amplificarea activităţilor artistice in rândul elevilor ;
-însuşirea valorilor culturale naţionale şi universale, colaborare şi respect reciproc;
-stabilirea de relaţii parteneriale între şcoli.
CONDITII DE PARTICIPARE:
La concurs pot participa formaţii, grupuri , duete sau solişti , câştigatorii etapei municipale/locale ,
conform procesului verbal predat o data cu fişa de concurs.
Categorii de vârstă: cls. 0-IV/ cls. V-VIII/ cls. IX-XII
Genurile de dans:
 Dans clasic
 Dans modern
 Dans de caracter
 Dans sportiv
 Majorete
 Dans cu obiect
 Fantezie coregrafică
 Dans popular stilizat
 Dans tematic.
- Durata fiecărui dans este de 3-5 minute.
- Data limită de înscriere 1 .03.2019
- Concursul va avea loc în data de 24 martie 2019, începând cu ora 8.30, conform desfăşurătorului
(afişat pe pagina de facebook a Palatului Copiilor și la sediul Palatului, pe 5 martie) , la Sala Mare a
Consiliului Județean Buzău
OBLIGATORIU
Formaţiile sunt considerate înscrise în concurs, dacă au depus la Palatul Copiilor fişa de
concurs completată, până la data de 15 martie 2019.
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Profesor coordonator : prof. Simion Ionela-Palatul Copiilor Buzău, tel. 0746873378

SECŢIUNEA ARTĂ DRAMATICĂ
La concurs participa elevi din clasele I – XII (formaţii şi interpreţi) clasaţi pe locul I la etapele
premergătoarea etapei judeţene (pe baza procesului verbal care să confirme organizarea, precum şi a
tabelului nominal cu participarea la etapa judeţeană)
GENURI DRAMATICE:
-Teatru:
- piesă într-un act,în mai multe acte, tablouri
- spectacole teatrale de valorificare a datinilor şi obiceiurilor tradiţionale
Timp maxim acordat, cls I-VIII: 10 – 12 minute
Timp maxim acordat, cls IX-XII: 30 – 45 minute
-Teatru de animaţie/păpuşi
Timp maxim acordat: 10 – 12 minute
- Dramatizări după opere literare:
Timp maxim acordat, cls I-VIII: 10 – 12 minute
Timp maxim acordat, cls IX-XII: 30 – 45 minute
- Repertoriu individual:recitare/ monolog
Timp maxim acordat, cls I-VIII: : 3-4 minute
Timp maxim acordat, cls IX-XII: 10 – 15 minute
Nota: Fiecare unitate şcolară poate prezenta în concurs câte o formaţie ( interpret) pentru fiecare gen
artistic. Repertoriul abordat să cuprindă în proportie de 80% piese din creaţia românească. Se va ţine
seama de vârsta interpreţilor. Costumaţia să fie în acord cu vârsta şi rolul interpretat
CRITERII DE APRECIERE:
- asumarea rolului jucat
- repertoriul ales
- dicţia, respiraţia
- simţul ritmic
- concepţia regizorală
- costume, construcţie păpuşi, scenografie, unitate scenografică
Se va aprecia creativitatea şi se va depuncta copright-ul (nu se admite copierea după surse
vizuale de informare).
Participarea va fi confirmata pana pe 15 martie 2019, cu tabel din partea şcolii conform
anexei. În fişa de înscriere se va menţiona şi timpul de montare a decorurilor.
Concursul se va desfaşura pe 23 martie, la Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, începand cu
ora 10.30.
Profesor coordonator : prof. Constantin Adrian -tel. 0723327417, e-mail:
adrian_istrita@yahoo.com
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SECŢIUNEA FOLCLOR
A. MUZICĂ POPULARĂ
OBIECTIVELE CONCURSULUI
- Formarea şi dezvoltarea simţului estetic la copii.
- Însuşirea unor deprinderi practice în domeniul interpretativ
- Cunoaşterea şi preluarea tradiţiilor româneşti în domeniu
- Evaluarea nivelului de pregătire practică a celor mai talentaţi copii
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Fiecare unitate şcolară poate participa la faza de preselecţie cu patru interpreţi pentru fiecare gen,
urmând ca juriul de specialitate să-i desemneze pe cei ce promovează în faza judeţeană. Palatul şi
Cluburile Copiilor pot prezenta la faza de preselecţie un număr mai mare de interpreţi.
La concurs pot participa copiii cu aptitudini la secţiunile:
- solişti vocali
- solişti instrumentişti
- rapsozi populari (cu sau fără instrumente tradiţionale)
- grup vocal
- duete
- grupuri de instrumente populare (cu sau fără acompaniament)
- obiceiuri folclorice (din zona pe care o reprezintă)
Categorii de vârstă : 6-8 ani/9-11 ani/12-14 ani/ 15-18 ani
Repertoriul de concurs
- o piesa din folclorul local autentic sau folclorul naţional
- acompaniament cu negativ sau instrumental (taraf)
NOTĂ
Nu se admit play-back şi genul Etno.
Ţinuta scenică : costumaţia să reprezinte zona de unde provine interpretul sau piesa.
ORGANIZAREA CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura în 16 martie 2019 la Consiliul Judeţean Buzău, începând cu ora 9,
conform programului desfăşurator ( afişat la Palatul Copiilor și pe pagina de facebook a
Palatului Copiilor Buzău din 15 martie) , pe secţiuni. Fişa de concurs completată se depune la
secretariat( nu on-line) până pe 11 martie 2019 .

CRITERII DE APRECIERE
-

ţinuta scenică ( frumuseţea si originalitatea costumului popular)
calitatea interpretării
autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor

Profesori coordonatori : Botea Daniela - telefon 0763300270, Palatul Copiilor Buzău
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B. DANS POPULAR
OBIECTIVE: -revigorarea si păstrarea tradiţiilor populare româneşti;
-dezvoltarea dragostei pentru folclorul românesc;
-transmiterea tradiţiilor si obiceiurilor populare de la sat la oraş;
-stabilirea de parteneriate între şcoli;
-cunoaşterea si utilizarea elementelor de dans în interpretarea dansurilor populare
româneşti;
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
La concurs pot participa formaţii, grupuri sau solişti ;
Formaţiile pot fi alcătuite din fete, băieţi sau mixte la următoarele categorii de vârsta:
 Clasele I-IV/pregătitoare
 Clasele V-VIII
 Clasele IX-XII
Genurile de dans:
 Dans popular de fete
 Dans popular de băieţi
 Dans popular mixt
 Ansamblu de cântece şi dansuri
 Ansambluri folclorice (tradiţii şi obiceiuri)
 Solişti

2-5 minute
2-5 minute
2-6 minute
8-15 minute
8-15 minute
2-4 minute

OBLIGATORIU Toti participantii vor evolua in costume populare tradiţionale, cu taraf sau
negativ (care va cuprinde numai instrumente tradiţionale româneşti).
Formaţiile sunt considerate înscrise in concurs dacă au depus la secretariatul Palatului Copiilor
Buzau fişa de concurs completată . Data limita 11 martie 2019 .
Etapa judeţeană din cadrul festivalului se va desfăşura pe 17 martie 2019, în Sala mare a
Consiliului Judeţean Buzău începând cu ora 10.30, conform programului desfăşurator
(afişat la Palatul Copiilor și pe pagina de facebook a Palatului Copiilor Buzău pe 15 martie) , pe
secţiuni.
Profesor coordonator : Sercaianu Florina - telefon 0763580722
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C. ARTĂ POPULARĂ
OBIECTIVE :
 Stimularea păstrarii şi perpetuării autenticitatii meşteşugurilor tradiţionale locale, a portului
popular specific zonei, cultivarea valorilor morale şi spirituale specifice poporului român;
 Conştientizarea faptului ca şcoală trebuie să promoveze mereu valorile perene ale civilizaţiei
populare româneşti, tradiţiile specifice fiecărei zone, cunoaşterea portului şi a meşteşugurilor
tradiţionale din zonă;
 Dezvoltarea talentului şi aptitudinilor, a abilităţilor practice de a produce valori de artă
populară autentică.
Secţiuni de concurs:
 Ţesături, obiecte din ceramică, măşti, broderie pe pânză de casă, ouă încondeiate (lucrări
executate numai de elevi);
 Prezentarea unui costum popular ( fată şi băiat) din localitatea de provenienţa ( de
preferat prezentarea să fie făcută de elevi);
 Secţiunea ,,Amintiri de la bunica” , în care se prezintă obiecte vechi , bine întreţinute (
costume populare, ştergare, batiste, feţe de masă mici, marame).
CONDITII DE PARTICIPARE :
- Lucrările prezentate în concurs trebuie să respecte tradiţia locala a genului.
- Participarea la faza judeţeana a concursului de artă populară se va face pe baza fişei de înscriere
însoţita de procesul verbal ce atestă susţinerea fazei pe localitate a concursului si obţinerea locului
I la etapa pe localitate. Data limita 11 martie 2019.
Expoziţia cu lucrările premiate va avea vernisajul pe 21 martie 2019, ora 17.00, la Galeriile de
Artă Buzău
Profesor coordonator : Brebeanu Daniela Liliana –telefon 0744378804.

JURIZAREA CONCURENŢILOR FESTIVALULUI



Juriul va fi alcătuit din personalităţi şi specialişti în domeniu, recunoscuţi la nivel
naţional şi local, numiţi de către I.S.J.Buzău, care nu au elevi înscriși în concurs.
Se vor acorda premii şi diplome pentru locurile I, II, III , premiu special şi menţiuni
pentru fiecare domeniu.

Coordonatori proiect,
Prof. GEORGE AURELIAN VLAD - Director Palatul Copiilor Buzau

Prof. DANIELA LILIANA BREBEANU - Director adjunct Palatul Copiilor Buzau
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ANEXA
FISE DE CONCURS
SECŢIUNEA ARTE VIZUALE(Artă plastică/Artă decorativă/Design vestimenar/Artă
fotografică/Film)
Unitatea de invaţamant……………...........
TABEL CENTRALIZATOR

Nr.crt.

Elevul/autorul

Clasa

Vârsta

Numele lucrarii

Prof.
coordonator

Profesor coordonator…………………………………..telefon (obligatoriu)…………………

L.S.

Director,

SECŢIUNEA MUZICĂ
Școala …………………………………..
FIŞA DE ÎNSCRIERE
Nume si prenume elev…………………………………………………………….............
Clasa …………………………….data naşterii…………………………………………
Secțiunea: Muzică uşoară solist
Muzică uşoară grup vocal
Muzică clasică (pian, chitară, vocal, cor,etc.)
Titlul ( compozitor, textier)/durata piesei…………………………………………….........
Performanţe ale concurentului……………………………………………….......................
...............................................................................................................................................
Profesor coordonator( nume, telefon, adresa e-mail-obligatoriu!!)………………………….....

L.S.

Director,
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SECŢIUNEA COREGRAFIE
FIŞA DE CONCURS
LOCALITATEA …………………………………………………………………
ŞCOALA …………………………………………………………………………
Nr. crt.

Formaţia

Genul coregrafic

Categoria
de vârstă

Timp de
desfăşurare

Profesor coordonator(nume/tel.sau adresa e-mail-obligatoriu)…………………………....

L.S.

DIRECTOR,

SECŢIUNEA ARTĂ DRAMATICĂ
TABEL NOMINAL
ŞCOALA……………………………………………………………….
LOCALITATEA……………………………………………………….
Nr.
Crt

Denumirea formaţiei/
Nume prenume interpret Clasa

Repertoriu/ Distribuţia Durata
şi numele elevilor
prezentării/
Ex. Personaj-elev actor durata
montării
decorului

Inv./ Prof.
Instructor

1

Profesor coordonator…………………………………..telefon (obligatoriu)…………………

L. S.

DIRECTOR,
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SECŢIUNEA FOLCLOR
MUZICĂ POPULARĂ
FIŞA DE CONCURS
LOCALITATEA………………………………………………………………………….
ŞCOALA /CLASA………………………………………………………………………..
NR.
CRT.

NUME SI PRENUME

PIESELE
TIMP DE
INTERPRETATE DESFĂŞURARE

Profesor coordonator…………………………………..telefon (obligatoriu)…………………

L.S.

DIRECTOR,

DANS POPULAR
FIŞA DE CONCURS
LOCALITATEA…………………………………………………………………….
ŞCOALA …………………………………………………………………………….
NR. CRT.

DENUMIREA
FORMAŢIEI

REPERTORIUL

GEN

CATEG.
DE VÂRSTA

TIMP

COREGRAFIC

Profesor coordonator…………………………………..telefon (obligatoriu)…………………

L.S.

DIRECTOR,
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ARTĂ POPULARĂ
ŞCOALA ………………………………………………………………..
CLASA…………….
FIŞA DE ÎNSCRIERE

Nr.
Crt.

Nume si prenume

LUCRAREA

SECŢIUNEA

Data si locul
naşterii

Domiciliul

Profesor coordonator…………………………………..telefon (obligatoriu)…………………

L.S.

DIRECTOR,
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