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Salonul de desene pentru copii „Oscar” 

ediţia a III-a, de iarnă, 2010 
 

Regulament de desfăşurare 
 

 

Primăria Municipiului Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi 

Asociaţia Culturală Craiova, prin revista „Oscar şi prietenii lui”, organizează 

Salonul de desene pentru copii „Oscar”, ediţia a III-a de iarnă, 2010.  

Concursul va avea ca temă „Bucuriiile iernii” şi se va desfăşura pe trei 

secţiuni 

1. preşcolari  

2. şcolari (clasele I-a şi a II-a)  

3. şcolari (clasele a III-a şi a IV-a) 

 

 Lucrările pot fi realizate în creioane colorate sau culori de apă (tempera, 

guaşe sau acuarele) pe foaie de desen A4. Nu se admit în concurs colajele sau 

lucrări cu aplicaţii din alte materiale.  

Fiecare lucrare trebuie să aibă menţionat pe verso numele şi prenumele 

autorului, grupa/clasa, grădiniţa/şcoala de unde provine concurentul. Juriul nu va 

lua în considerare lucrările pe care au intervenit cadrele didactice sau părinţii, 

precum şi lucrările care nu respectă condiţiile tehnice. 

Fiecare unitate şcolară trebuie să participe cu cel puţin 5 copii la o categorie. 

 Unităţile şcolare din Craiova şi Dolj vor depune lucrările până pe data de 9 

decembrie ora 16, 00 la secretariatul Inspectoratului Şcolar Dolj, cu menţiunea 

«pentru Salonul de desene pentru copii ”Oscar”, ediţia a III-a, de iarnă, 2010, 

secţiunea........»  

 Unităţile şcolare din ţară, vor trimite lucrările prin poştă pe adresa 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, str. Ion Maiorescu nr.6, Craiova, Dolj, cu 

menţiunea «pentru Salonul de desene pentru copii ”Oscar”, ediţia a III-a, de iarnă, 

2010, secţiunea........». Lucrările vor fi trimise până pe data de 9 decembrie, data 

poştei. 

Nu se percepe taxă de participare! 

Vernisajul şi premierea celor mai frumoase lucrări vor avea loc pe  17 

decembrie la sediul Primăriei Municipiului Craiova.   
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Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 

0721743341 – Diana Nedelcu 

0722805866 – Cristi Nedelcu 

Email – revistaoscar@gmail.com 

 


