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INVITAŢIE 

Şcoala cu clasele I-VIII „Liviu 

REBREANU”, Mioveni – ARGEŞ, vă 

invită să participaţi la a cincea ediţie a  

FESTIVALULUI PRIMĂVERII, 

care va  avea loc sâmbătă,  31.03.2012, 

orele 9:30,  la CCS MIOVENI.  

 

Vă aşteptăm cu  drag! 

 



REGULAMENT DE DESFĂŞURARE 

(Concursul se adresează copiilor din ciclul primar) 

I. SECŢIUNI 

1) Interpretarea unei melodii tematice, cu negativ sau acompaniament 

instrumental (solist) 

2)    Interpretarea unei melodii tematice, cu negativ sau 

acompaniament instrumental (formaţie) 

3) Interpretare melodie tematica – instrumental  

4) Dans tematic  

5) Paradă a modei (tematică, cu obiecte vestimentare confecţionate 

din materiale reciclabile) 

6) Dans popular 

 

II. TIMP ALOCAT  

- 3-5 minute pentru fiecare formaţie 

 

III. PREZENTARE (individuală sau pe formaţii) 

Fiecare participant (sau formaţie) realizează un CV care va cuprinde: 

a) nume, prenume, şcoala, zodia, hobby-uri, culoare preferată, un gând de 

viitor, îndrumător, alte detalii reprezentative;  

b) nume formaţie, anul înfiinţării, concursuri la care s-a participat, premii 

obţinute, un gând de viitor, îndrumător, alte detalii reprezentative. 

IV. ÎNSCRIEREA  

Între 27.02.2011 – 15.03.2012 – se vor primi înscrierile pentru concurs, 

pe secţiuni, conform fişei de înscriere şi CV-ului de prezentare anexate 

regulamentului.  

Comunicarea  participanţilor  sau  a formaţiilor  participante  la  festival, 

numărul  membrilor  fiecărei  formaţii,  îndrumătorul,  trimiterea  CV-ului  se  

vor  face la  tel/fax: 0248262146  sau  0727328438–prof. înv. primar Costache 

Lidia, 0742111907–prof. înv. primar Fîlfănescu Sabina, 0744684007–înv. 

Năstase Elena, 0746027799–prof. înv. primar Berechet Daniela ș i 

0742572091 -prof. înv. primar Tiț a Jeana   sau mail janet_tita@yahoo.com  

 

*Notă: Nu se admit mai multe formaţii de la aceeaşi şcoală la aceeaşi 

secţiune. Fiecare formatie va avea maxim 25 membri.  

mailto:janet_tita@yahoo.com


Şcoala cu clasele I-VIII „Liviu REBREANU” 

Mioveni – ARGEŞ  

  

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
 

 

FESTIVALUL  PRIMĂVERII  
Ediţia a V-a 

31 MARTIE 2012 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  

 

Şcoala: ................................................................................................................................ 

Participant:.......................................................................................................................... 

Nr. membri(formaţie): ....................................................................................................... 

Secţiunea:.............................................................................................................................  

Telefon indrumator:  …………………………………………….  

Mail indrumator ................................................................... 

 

CURRICULUM VITAE  

(vezi regulamentul) 

 ..............................................................................................  

 .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 

 

 

Consilier  educativ,  


