CLUBUL COPIILOR PETROȘANI
Structură
Clubul Copiilor VULCAN
Nr.de înregistrare.....................

ŞCOALA

Nr. de înregistrare..........................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi ......../........./.............. între instituţiile:
Clubul Copiilor și Elevilor Petroșani, structură Clubul Copiilor și Elevilor Vulcan, str.
Decebal, nr. 8, oraș Vulcan, jud.Hunedoara, reprezentat de prof. KISS IOSIF-COSMIN în calitate
de director, prof. drd. MODORCEA ALINA-MARIA, prof. KISS IOSIF-COSMIN, prof. CUCIUC
TEODOSIE în calitate de coordonatori și organizatori ai concursului județean :

Crăciunul în satul românesc… 2016
ŞI
Şcoala ………………………………..……………………………………………., str. ….., nr.
……, tel. …………… reprezentată de prof. …………………… în calitate de director şi prof.
……………………………………….. în calitate de profesor coordonator al elevilor la concursul
județean Crăciunul în satul românesc…
Durata acordului: acordul încheiat în două exemplare intră în vigoare la data semnării lui de
către părți și este valabil până la sfârșitul anului școlar 2016 – 2017.
Clubul Copiilor Petroșani, structură Vulcan se obligă :
- să facă public proiectul,
- să asigure desfășurarea evenimentului în bune condiții,
- să trimită tuturor participanților diplomele obținute,
- să asigure jurizarea,
- să mediatizeze rezultatele proiectului.
Instituţia parteneră, care participă la proiect se obligă:
- să participe la proiect în urma înscrierii,
- să selecteze și să pregătească elevii pentru concurs,
- să mediatizeze rezultatele proiectului.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform scopului stabilit.

Aplicant,
CLUBUL COPIILOR PETROȘANI
structură VULCAN

Partener,
ŞCOALA

Director,
PROF. KISS IOSIF-COSMIN

Director,
PROF.

Regulamentul Concursului Județean
Crăciunul în satul românesc…
Vulcan – decembrie 2016
1. Înscrierea.
La acest concurs județean se pot înscrie elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal.
Formularul de înscriere, pentru fiecare cadru didactic, și acordul de parteneriat (în dublu
exemplar), vor fi completate și trimise până la data de 12 decembrie 2016 la următoarea adresă: Clubul
Copiilor și Elevilor Vulcan, str. Decebal, nr. 8, oraș Vulcan, jud.Hunedoara, sau pe adresa electronică
a fiecărui profesor responsabil, în funcție de secțiunea aleasă.
Pentru participarea indirectă se vor trimite și lucrările copiilor până la această dată, 12
decembrie 2016, indiferent de secțiune.
Lucrările elevilor și documentele necesare înscrierii pot fi predate și personal unuia dintre
organizatorii concursului.
2. Secțiunile concursului.
Secțiunea 1 Tradiții și obiceiuri de Crăciun: - creații literare,
- fotografii,
- momente artistice.
Responsabil: prof. drd. Alina-Maria Modorcea, alina.modorcea@gmail.com
Secțiunea 2 Integrarea în modern a elementelor tradiționale - creații informatice de tip
prezentare sau montaj foto si text.
Responsabil: prof. Iosif-Cosmin Kiss, kissiosifcosmin@yahoo.com
Secțiunea 3 Tradiții de Crăciun specifice județului Hunedoara – creații plastice și diverse
obiecte tradiționale confecționate.
Responsabil: prof. Teodosie Cuciuc, teodosie.cuciuc@yahoo.com
3. Condiții de participare.
Directă sau indirectă:
- lucrările în format electronic sau tipărit la secțiunea creație literară vor fi scrise Font „Times New
Roman”, Size 12, pe coli A4, margini 2cm, respectând tematica concursului și salvate cu extensia *.doc
- fotografiile în format electronic sau tipărit vor fi realizate la alegere respectând tema, așezate în folie
de protecție, salvate cu extensia de tip *.jpg
- momentele artistice dacă provin din afara zonei Valea Jiului pot fi trimise înregistrate pe CD/DVD, iar
ceilalți participanți vor prezenta momentul artistic în cadrul spectacolului de final,
- creațiile informatice de tip prezentare sau montaj foto și text vor avea maxim 10 slideuri,
- creațiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport de lucru la alegere cu
respectarea temei concursului.
- toate lucrările vor avea o etichetă editată electronic conținând următoarele elemente: titlul lucrării,
numele și prenumele elevului, clasa, școala, localitatea, județul, numele profesorului coordonator.

- un cadru didactic coordonator poate participa cu maxim 10 elevi pe instituție participantă dacă
participă la cel puțin două secțiuni sau maxim 5 elevi dacă participă la o singură secțiune,
- o lucrare participanta nu poate fi creată decât de un singur elev, nu se acceptă lucrările colective.
- fiecare participant indirect va trimite și un plic A4 autoadresat, timbrat cu valoarea necesară returnării,
pentru a primi diplomele.
4. Evaluarea concursului.
Lucrările plagiate sau care nu respectă condițiile de participare vor fi eliminate din
concurs.
Se vor stabili criterii unice de evaluare, avându-se în vedere originalitatea, autenticitatea și
creativitatea lucrărilor și a momentelor artistice prezentate.
Comisia de jurizare va fi alcătuită din profesori de secialitate, se vor acorda premiile I, II, III,
mențiuni și diplome de participare, pe secțiuni și pe fiecare nivel de grupă: clasele II-IV, V-VI, VIIVIII, IX-X, XI-XII.
Pentru lucrările colective se va acorda o singură diplomă.
Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea și îndrumarea elevilor vor
primi diplome de participare și adeverințe.
Nu se admit contestații și nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
Coordonatori (nume și semnătură)
Cercul de Cultură și civilizație românească
Prof. drd. ALINA-MARIA MODORCEA
Cercul de Informatică
Prof. IOSIF-COSMIN KISS
Cercul de Pictură și Desen
Prof. TEODOSIE CUCIUC

Director unitate (nume și semnătură)
Prof. IOSIF-COSMIN KISS

