CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. 1 BISTRIŢA
în colaborare cu
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BISTRIŢA – NĂSĂUD
CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA NĂSĂUD
ORGANIZEAZĂ
24 FEBRUARIE 2014
CONCURS JUDEŢEAN DE DANS ” MAJORETE, DE DRAGOBETE”

IN CADRUL PROIECTULUI JUDEŢEAN

”DANSUL INIMILOR SPECIALE”
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
SECŢIUNI
1. Dans de majorete prezentat pe scenă
2. Dans de majorete înregistrat pe cd
a. Înscrierea participanţilor:
- până la data de 18 FEBRUARIE 2014
- prin completarea fişei de înscriere (Anexa 1)
- prin completarea acordului de parteneriat (Anexa 2)
- la acest concurs se pot înscrie preşcolari, elevi de la ciclul primar şi gimnazial din învăţământul
special judeţean.
Nu se percepe taxă de participare!

-fişa de înscriere completată şi cd-urile se vor trimite la adresa CSEI Nr. Bistriţa, str. Alba Iulia
Nr. 20 bis sau dorisvass123@yahoo.com, speciala1_scoala@yahoo.com
b. Condiţii de participare:
- depunerea fişelor de înscriere si trimiterea cd - urilor se face pâna la data de 18 FEBRUARIE
2014.( data poştei)
- fiecare cadru didactic poate participa cu un numar de maxim 3 formaţii indiferent de secţiune.
- se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel (învăţământ preşcolar, primar şi
gimnazial).
- se va avea în vedere originalitatea şi respectarea tematicii de concurs.
-nu se restituie cd -urile participante.
-nu se admit contestaţii.
-nu se acordă premii în bani sau în obiecte.
MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:
-site-urile: www.didactic.ro
www.isjbn.ro
www.mesagerul.ro
www.rasunetul.ro
- articole din presă locală şi naţională ( dosar de presă al proiectului )
- pliante şi afişe pentru mediatizare.
ECHIPA DE PROIECT:
Prof. Vass Imola Doris – director CSEI Nr. 1 Bistriţa
Prof. Moldovan Georgeta Mariana – dir. adj. CSEI Nr. 1 Bistriţa
Prof. Muscari Daniela
Prof. Semerean Ancuţa
Prof. Rîpan Mariana
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
-lansarea oficială a proiectului în cadrul consiliului profesoral, comisiei metodice, presă, site-uri:
www.didactic.ro www.isjbn.ro
13 ianuarie -18 februarie 2014.
-încheierea acordurilor între unităţile coordonatoare: 15 ianuarie -18 februarie 2014.
-înscrierea şi primirea cd -urilor: 15 ianuarie -18 februarie 2014
-jurizare CD – uri - 22 februarie 2014.
-tipărirea şi expedierea diplomelor participanţilor la proiect: 22 FEBRUARIE - 31 MARTIE
2014.
-conceperea paginii web a proiectului ”Dansul inimilor speciale” - 18 februarie 2014 – 31 martie
2014
RELAŢII SUPLIMENTARE:
Vass Imola Doris - dorisvass123@yahoo.com
Moldovan Mariana - marianaharosa@yahoo.com

Anexa 1
FIŞA DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL JUDEŢEAN DE DANS
« MAJORETE, DE DRAGOBETE»

Unitatea de învăţământ :……………………………………………………………………
Adresa unităţii de învăţământ : …………………………………………………………….
Telefon : …………………………………
Numele şi prenumele cadrului didactic : …………………………………………………..
Specialitatea : …………………………….
Clasa/Grupa: .............................
Adresa cadrului didactic participant(pentru trimiterea diplomelor)......................................
................................................................................................................................................
Telefon: ......................................................

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

Nr

Numele şi prenumele elevului Clasa

crt

/ formaţiei

DATA:

Grupa

Secţiunea

SEMNĂTURA:

ANEXA 2
C.S.E.I. NR. 1 BISTRIŢA
Bistriţa, str. Alba Iulia, Nr. 20 bis
Tel. 0263237038 Fax 0263237039
e-mail: speciala1_scoala@yahoo.com
NR.--------------- DIN------------------------

ŞCOALA -----------------

NR.----------- DIN----------

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, _______________ , între şcolile :
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Bistriţa, Judeţul Bistriţa - Năsăud,
reprezentată prin prof. Vass Imola Doris, în calitate de director şi de coordonator al
Concursului Judeţean de dans “Majorete, de Dragobete”

a)
şi

b) Şcoala________________________________________________, reprezentată prin
____________________________, în calitate de director şi _______________________
în calitate de colaborator în cadrul Concursului Judeţean de dans “Majorete, de Dragobete”
Durata parteneriatului 15 IANUARIE - 24 FEBRUARIE 2014.
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Bistriţa, se obligă:
 Să distribuie regulamentul concursului instituţiilor de învăţământ participante;
 Să organizeze Concursului Judeţean de dans “Majorete, de Dragobete” secţiunea Scenă
 Să colecteze cd – uri cu dansuri de către parteneri;
 Să asigure jurizarea CD – urilor şi a dansurilor prezentate pe scenă
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele concursului judeţean de dans.
Instituţia de învăţământ care participantă se obligă:
 Să expedieze cd - urile .
 Să distribuie copiilor participanţi diplomele cuvenite.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toata perioada desfăşurării concursului pentru ca acesta să
se deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
C.S.E.I. NR. 1 BISTRIŢA

SCOALA----------------

DIRECTOR
Prof. Vass Imola Doris

DIRECTOR

