REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE ŞI 
DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ȘI SIMPOZION INTERJUDEŢEAN
,,SOARE ȘI CULOARE ÎN VACANȚA MARE!’’
EDIŢIA a IX-a, 15 IUNIE 2017
Concursul este cuprins în calendarul
activităților educative regionale și interjudețene 2017, fără finanțare M.E.N. la poziția 920, Domeniul Ecologie şi protecţia mediului

SECŢIUNEA I: COLAJE  realizate din materiale reciclabile şi refolosibile;	
SECŢIUNEA II: PARADA COSTUMELOR realizate din materiale reciclabile şi refolosibile; 
SECŢIUNEA III: COMUNICĂRI  ŞTIINŢIFICE și PUBLICAȚIE (OPȚIONAL)

     SECŢIUNEA I:  În perioada  mai – iunie fiecare cadru didactic participant, va desfășura activități de colectare a materialelor necesare pentru confecționarea colajelor/costumelor. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se va face o selecţie a lucrărilor, se vor selecta maxim 3 la grupă și trimise la concurs prin poștă sau personal. Pe spatele lucrării se va aplica eticheta ce trebuie să conțină: 
Numele şi prenumele preșcolarului:
Grupa:
Grădinița: 
Localitatea:
Judeţul:
Îndrumător:
Înscrierea la concurs se face până la data de 5 iunie 2017 prin completarea  fişei  de înscriere (anexa 1) și expedierea pe adresa de e-mail: soaresiculoare_educatori@yahoo.com.
Pentru secţiunea colaje, se vor trimite  lucrările copiilor, fişa de înscriere cu datele completate ale copiilor şi ale cadrului didactic îndrumător, acord de  parteneriat (opțional) semnat şi ştampilat în dublu exemplar, pe adresa: 
Grădiniţa cu Program Prelungit „CASTELUL MAGIC” PITEŞTI, 
Str. Pescarilor nr. 2, localitatea Piteşti, jud. Argeş, 
Cod postal: 110250
cu specificația: Pentru concurs. 
Termen limită  5 iunie 2017, data poștei. 
Materialele expediate nu sunt returnabile.
   SECŢIUNEA II:  La secţiunea 2 din concurs, fiecare coordonator poate să înscrie maxim 10 copii care îşi vor prezenta propriile costume. Participarea directă este obligatorie!
      Parada costumelor se va desfăşura la ora1000 la centrul C.R.E.D. – G.P.P. Castelul Magic  Piteşti.
La cele două secțiuni, la care participă preșcolarii, se vor urmări, în mod deosebit, respectarea tematicii, originalitatea, materialele utilizate, complexitatea. 
      ACORDAREA PREMIILOR:
    Se vor acorda premiile I, II, III și MENŢIUNE pentru copii şi adeverințe de îndrumare a preșcolarilor participanți la concurs pentru cadrele didactice. Diplomele se vor trimite on line și vor fi valabile doar însoțite de centralizatorul cu rezultatele obținute la concurs.
       SECŢIUNEA III: sesiunea de comunicări ştiinţifice, pe domeniul ecologie şi protecţia mediului, va începe la ora 1400  la centrul C.R.E.D. – G.P.P. Castelul Magic Piteşti, prezența cadrelor didactice din județ este obligatorie!
     Lucrările ştiinţifice vor fi expediate la adresa de e-mail: soaresiculoare_educatori@yahoo.com până la data de 5 iunie 2017. În urma sesiunii de comunicări ştiinţifice se v-a publica revista cu I.S.B.N. “Protejarea mediului înconjurător”, ediţia a III a și va cuprinde toate lucrările participante.   Revista se va achita la primirea acesteia.
Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica propusă, să aibă originalitate, să cuprindă experienţe personale şi să respecte legislaţia în vigoare privind drepturile de autor.
Tehnoredactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singura parte, la un rând şi jumatate, cu margini egale de 20 mm (text aliniat “justified”) cu caractere româneşti; titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat. La doua rânduri de titlu se va scrie profesia, numele, prenumele autorului şi instituţia (Times New Roman 12). O lucrare poate avea cel mult doi autori.
Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, oraşul, anul apariţiei.  
Lucrarea trebuie să se încadreze în 3-4  pagini (poate cuprinde  maxim 3 fotografii) ce vor argumenta conţinutul lucrării, iar fiecare cadru didactic îşi asumă responsabilitatea pentru originalite şi se trimit pe e-mailul concursului: soaresiculoare_educatori@yahoo.com.
Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor şi pentru cele care nu respectă condiţiile de redactare.
       Se vor acorda diplome participare cu lucrare la simpozion

MENŢIUNE SPECIALĂ: NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE pentru copii.

Relatii suplimentare: 
                      Prof. Săndulescu Carmen Maria- 0744 324 722                         
                      Preda Mariana- 074 4495 287       
                      Barbu Ana Maria- 0745 071 152                         
                      Neacsu Constanta- 0770 490 882                         
                      Prof. Stegărescu Ana – 0762 613 204

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!


