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REGULAMENTUL
CONCURSULUI REGIONAL DE ARTĂ PLASTICĂ ȘI DECORATIVĂ
„CULORILE COPILĂRIEI”- PETRILA, 2019
( aprobat în CAERI 2019, poz 1282)

Ediţia a VIII-a

MOTTO: „Când arta va deveni un bun comun ca lumina Soarelui – atunci vom fi făcut încă un pas şi poate cel mai
important, spre adevărata civilizaţie”
Nicolae Tonitza
-Monitorizare: Inspector educaţie permanentă, prof. Carmen Buzatu

-Coordonatori/ organizatori: prof. Chinţa Radu Dacian, prof. Chinţa Cipriana Maria

-Echipa de proiect: prof. Chinţa Radu Dacian, prof. Titus Blaj, prof. Birău Petru Ilie membru UAP, prof. Cuciuc
Teodosie, prof. Chinţa Cipriana Maria, prof. Solomei Ilie, prof . Apostoiu- Buru Alin-Constantin, prof. Matei
Liliana

-Parteneri interni:-Uniunea Artiştilor Plastici , Primăria Orașului Petrila, Biblioteca Petrila, Casa de Cultură
”Ladislau Schmidt”, Fundația Ianza Art Intercultural Petroșani.

-Argument: Copilăria, o lume plină de miracole, o lume aparte, ciudată poate, fantastică, ireală pentru noi
adulţii, dar o lume reală, plină de armonie pentru cei ce fac parte din ea.
Copilăria este acel şuvoi de ape care izvoreşte limpede şi curat din adâncurile fiinţei şi la care omenirea
aleargă fără încetare, o lume plină de bunătate, de frumuseţe, de perfecţiune.
Ne întoarcem cu gândul în copilărie pentru a regăsi linişte, melancolie, sensibilitate, dar şi putere, forţă, energie.
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De aceea am ales ca tematică pentru proiectul nostru „CULORILE COPIILĂRIEI”. Dorim să citim astfel mai
uşor sufletele copiilor, să învăţăm în acelaşi timp de la ei ceea ce poate am uitat şi prin ei să ne regăsim pe noi cei
de altădată. Aceasta, deoarece aşa cum spunea Lucian Blaga „Copilăria este inima tuturor vârstelor”.
-Obiectivul general /scopul
Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului artistic al copiilor dincluburi și palate ale copiilor,
învăţământul primar, gimnazial şi special, prin realizarea unor lucrări artistice originale.
- Obiectivele specifice ale proiectului:
-să exprime prin culoare gândurile şi sentimentele vârstei lor;
-să dezvolte dragostea pentru frumosul din mediul în care trăiesc;
-să dezvolte la elevi creativitatea, expresivitatea şi sensibilitatea artistică;
-să descopere şi să dezvolte aptitudinile artistico-plastice;
-să contribuie la dezvoltarea emoţională şi a stimei de sine a elevilor,
-să valorifice experienţa pozitivă a dascălilor în abordarea educaţiei artistico-plastice.
-Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:
-elevi din palatele și cluburile copiilor, învăţământul primar, gimnazial.
-cadre didactice care coordonează elevii
-părinţi şi comunitatea locală
-Secţiunile concursului:
1. artă plastică (pictură, desen)
Categorii de concurs:
1. Artă plastică
7-10 ani
10-12 ani
13-14 ani
15-16 ani
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-Regulamentul concursului:
-Fiecare cadru didactic va participa în concurs cu 4 lucrări (condiție obligatorie și eliminatorie), indiferent de
secţiune şi categoria de concurs.
-La secţiunea de artă plastică, lucrările vor fi realizate pe suport de hârtie, carton sau pânză, format A3 sau A4,
într-o formă de prezentare care să permită expunerea (pas-partout, carton, etc. –lucrările urmând să fie expuse
în Galeria Clubului Copiilor Petrila.
-Lucrările elevilor, fişa de înscriere, acordul de parteneriat, semnat şi ştampilat în două exemplare şi un plic
autoadresat şi timbrat corespunzător (3 lei) pentru expedierea diplomelor, vor fi expediate până la 10 MAI 2019.
-Partricipare directă la concurs:
În data de 25 mai 2019, ora 10, la Clubul Copiilor Petrila va avea loc un atelier de creație plastică la care sunt
invitați să participe concurenții premiați la nivelul fiecărui județ. De asemenea este invitat să participe câte un
reprezentant de la fiecare unitate din județul Hunedoara înscrisă în concurs. Se va realiza astfel un schimb de
experiență prin care factorii implicați își vor expune maniera și tehnica de lucru. Se vor acorda premiile I,II și III
iar lucrările vor fi expuse la expoziția proiectului. Participarea directă va fi confirmată până în data de 10 mai
2019 la adresa de email: ccpetrila@yahoo.com sau pe tel/fax: 0254550781.
-Jurizarea lucrărilor se va face de către artişti plastici, membri ai U.A.P., profesori de arte vizuale, profesori cu
experienţă în organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare.
-Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de concurs, diplome de participare pentru elevii şi cadrele
didactice îndrumătoare.
-Lucrările înscrise în concurs nu se vor returna.
-Etichetarea lucrărilor se va face pe dosul lucrării, în colţul din dreapta, jos şi va cuprinde: titlul lucrării, numele şi
prenumele elevului, vârsta/clasa, şcoala, localitatea, profesorul îndrumător.
-Toate lucrările vor reflecta tematica concursului, urmărindu-se originalitatea realizării acesteia şi fantezia
creaţiei.
-Expedierea diplomelor se va face până la sfârşitul anului şcolar.
-Expedierea lucrărilor se va face la următoarea adresă:
Clubul Copiilor Petrila, Str. T. Vladimirescu nr. 3, cod poştal 335800, telefon: 0254550781, email:
ccpetrila@yahoo.com, persoană de contact: prof. Chinţa Radu Dacian
-Finalizarea concursului va fi marcată prin realizarea unei expoziţii la Galeria de Artă a clubului
-Mediatizarea concursului: în presa judeţeană,
www.clubulcopiilorpetrila.ro şcoli şi presa națională.

forumul

-Date de contact:
prof. Chinţa Radu, tel. 0740134813, email: chintaradu@yahoo.com

I.S.J.

Hunedoara,

site-ul

clubului:
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Clubul Copiilor Petrila
Str. T. Vladimirescu, nr.3, tel 0254550781
Nr.____ din_______________

-----------------------------------------------------------------------------------Nr._____ din _____________

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
Clubul Copiilor Petrila, cu sediul în Petrila, str. T. Vladimirescu, nr.3, jud. Hunedoara , cod 335800,
reperezentat de director prof. Chinţa RaduDacian şi
cu
sediul
în
________________str.
_________________________
reprezentată
de___________________________________________________________________________
convin prezentul protocol de colaborare, pe bază de parteneriat pentru stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de
colaborare în domeniul educaţiei.
1. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul Naţional „CULORILE
COPILĂRIEI” aprobat în calendarul CAERI 2018, poziţia 266 și este propus pentru CAERI 2019.
2. Grup ţintă: elevi din învăţământul primar, gimnazial şi special
3. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare ale concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor premiaţi;
-să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs și să trimită un număr de patru lucrări;
- să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;
- să realizeze expoziţii cu lucrări artistico-plastice în şcoală/clasă;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada derulării proiectului.
6. Clauze finale ale acordului:
Proiectul de creaţie face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de
colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară şi străinătate.
7. Responsabili de proiect prof. Chința Radu şi ___________________________________
Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi intră în
vigoare de la data semnării.
Aplicant,
C.C. PETRILA
Director, prof. Chinţa Radu

Partener,
Şcoala ........................................................................
Director,..........................................
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Concurs Regional de arte plastice
« CULORILE COPILĂRIEI »
Ediţia a V III-a
PETRILA 2019
Numele şi prenumele îndrumătorului:
Specialitatea:........................................................................................................................................
Telefon:...............................................................................................................................................
Unitatea de învăţământ:....................................................................................................................
Adresa unităţii de învăţământ:..........................................................................................................
Adresă e-mail:...................................................................................................................................
Adresa poştală la care doriţi să primiţi diplomele:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Elevi participanţi:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Vârsta

Secţiunea

Titlul lucrării

1
2
3
4

Semnătura cadrului didactic,

