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REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
“CÂNTEC, JOC ȘI VOIE BUNĂ - ISTORIE, OBICEIURI ȘI TRADIȚII”
EDIȚIA I - LOCALĂ - 28-29 noiembrie 2016

Avizat,
Director Ștefan Butnariu

I. Organizatorii:


Organizatorul concursului “Cântec, joc și voie bună - istorie, obiceiuri și tradiții”- ediţia I,

2016 este Şcoala “George Călinescu” Iaşi;


Prin înscrierea în concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se

conformeze tuturor condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea
acestora atragând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători;


Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca

modificările să intre în vigoare numai după ce au fost anunţate în prealabil;


Nu se percepe taxă de participare elevilor sau/și părinților.

II. Secţiuni:
Secțiunea I - Prezentarea unei reţete culinare tradiționale românești și a unei personalități
locale (din zona folclorică, etnografică, istorică) - maxim 10 minute
A. Prezentarea unei reţete culinare tradiționale românești. Echipa va prezenta juriului rețeta
și produsul preparat pentru a fi degustat - maxim 5 minute
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Notă:
 Produsele culinare vor fi ambalate sau preambalate și se va realiza numai în recipienți
igienizați corespunzător sau în recipienți de unică folosință pentru a fi evitat orice risc de
contaminare si depreciere a acestora;
 Redactarea rețetei - Pagina de titlu va conţine numele preparatului culinar, numele
elevei/elevului participant la concurs şi al profesorului coordonator, numele școlii;
Formatul uzual al paginilor pentru redactarea rețetei (vor fi specificate ingredientele folosite și
modul de preparare) va avea următoarele caracteristici: pagină A4 - margini de 2 cm sus, jos şi la
dreapta - margine de 3 cm la stânga - spaţiere simplă, la un rând (single line), font Times New
Roman, 12 pt;
B. Prezentarea personalității locale. Echipa se va folosi în prezentare de mijloace audiovideo - PPT, film, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru a participa la probă- maxim 5
minute (la cele două probe va participa o echipă formată din 2 elevi).
Notă:
 Elevii vor avea informațiile (PPT, film) pe un memory stick. Acesta va fi înmânat persoanei
responsabile cu sonorizarea înainte de începerea concursului.
Responsabili secțiune: prof. Daniela Rusu, prof. Larisa Țibucanu, prof. Teodora Purle,
prof. Mihaela Petrescu, inginer Mihaela Zamfirache
Data desfășurării: 28 noiembrie 2016, interval orar 12.00 - 18.00 - Sala de sport a Școlii
Gimnaziale ”George Călinescu” din Iaşi
Secțiunea II - Descrierea unui obicei, interpretarea scenică a obiceiului, prezentarea unui
cântec sau dans tradițional românesc - maxim 30 minute
A. Descrierea obiceiului - etapele, perioada sau momentul în care are loc obiceiul; persoanele
implicate; semnificația obiceiului (folcloric, etnografic, istoric, etc.). Elevii participanți se
pot folosi (dacă doresc) în prezentare de mijloace audio-video - PPT - maxim 5 minute (la
această probă va participa o echipă formată din 2 elevi)
B. Interpretarea scenică a obiceiului (mini scenetă) - maxim 20 minute (la această probă va
participa un echipaj format din maxim 5 elevi)
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C. Interpretarea melodică sau execuția dansului popular - maxim 5 minute (la proba de
interpretare a unei melodii populare va participa 1 elev/ă iar la proba de executare a unui
dans popular va participa un echipaj format din maxim 20 elevi)
Notă:
 În evaluare se va lua în considerare originalitatea prezentării, autenticitatea obiceiului, linia
melodică, textul prezentat, tehnica interpretării, complexitatea/dificultatea dansului,
costumele populare adoptate de soliști/interpreți/instrumentiști/dansatori, ținuta artistică și
prezența scenică a participanților
 Solistul poate fi însoțit de instrumentiști (taraf), aceștia nefiind considerați, ca făcând parte
din echipaj, cu excepția cazurilor în care aceștia sunt elevi și provin din aceeași școală.
 Elevii vor avea informațiile (PPT, film, negative, piesă muzicală) pe un memory stick.
Acesta va fi înmânat persoanei responsabile cu sonorizarea înainte de începerea concursului.
Responsabili secțiune: prof. Biatrice Duca, prof. Claudia Martinică, prof. Ana Maria
Maxim, prof. Rodica Dascălu, prof. Ana Maria Pânzaru, inginer Mihaela Zamfirache
Data desfășurării: 28 noiembrie 2016, interval orar 12.00 - 18.00 - Sala de sport a Școlii
Gimnaziale ”George Călinescu” din Iaşi
Secțiunea III - Măști tradiționale - maxim 5 minute


Prezentarea unei măști - etape, materiale utilizate (elevii participanți se pot folosi în
prezentare de mijloace audio-video - PPT) - maxim 5 minute (la această probă va participa
un echipaj format din maxim 5 elevi)

Notă:
 În evaluare, constituie atu, PPT-ul care va avea incluse fotografii din timpul confecționării
măștii
 Elevii vor avea informațiile (PPT, imagini, etc.) pe un memory stick. Acesta va fi înmânat
persoanei responsabile cu sonorizarea înainte de începerea concursului.
Responsabili secțiune: prof. Irina Antal, prof. Dumitrița Lazăr, prof. Mihaela Coroamă,
prof. Mirela Todireanu, prof. Carmen Kehlaoui, inginer Mihaela Zamfirache
Data desfășurării: 28 noiembrie 2016, interval orar 12.00 - 18.00 - Sala de sport a Școlii
Gimnaziale ”George Călinescu” din Iaşi
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Secțiunea IV - Cadre didactice/referate cu tema: ”Tradiții, obiceiuri și datini populare”


La această secţiune, cadrele didactice vor prezenta referate sau vor descrie activităţi (în
tematica concursului) desfășurate în unitatea şcolară din care provin sau care merită a fi
mediatizate spre cunoaşterea publicului larg, ca exemplu de bună practică şi nu numai.

Notă:
Tehnoredactarea lucrărilor:
Lucrările vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:
 Microsoft Word compatibil Word 2003/ 2007 - cu diacritice
 Maxim 3 pagini (complete) format A4;
 Paper size A4;
 Marginile trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Top – 2 cm; Bottom – 2 cm; Left -2cm;
Right -2cm ; Gutter -0,5 cm ; Gutter position – left;
 Titlul lucrării se va scrie folosind Times New Roman 14, centrat urmat de numele autorului /
autorilor şi afilierea instituţională scrise cu Times New Roman 12, centrat;
 Textul lucrării se va scrie în Word, A4, Times New Roman 12, distanţă rânduri 1, margini de
2 cm, aliniat Justify;
 Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte din tematica propusă dezbaterii, să aibă
originalitate şi/sau să cuprindă experienţe personale, fiecare autor asumându-şi
responsabilitatea pentru conţinutul lucrării;
 Lucrările pot avea cel mult 2 autori;
 Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării;
 Modalitate de participare: directă sau indirectă
 Lucrările participante vor fi editate într-un volum cu ISSN. Intenţia de participare
(directă/indirectă) la această secţiune va fi confirmată până la data de 21 noiembrie 2016.
 Cadrele didactice vor avea informațiile (PPT, imagini, etc.) pe un memory stick. Acesta va fi
înmânat persoanei responsabile cu sonorizarea înainte de începerea secțiunii.
Responsabili secțiune: prof. Ștefan Butnariu, prof. Georgiana Botezatu, prof. Larisa
Țibucanu, prof. Flaviana Corduneanu, inginer Mihaela Zamfirache
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Data desfășurării: 29 noiembrie 2016, interval orar 14.00- 17.00 - Școala Gimnazială
”George Călinescu” din Iaşi
III. Condiţii generale de participare:


Elevi din ciclul gimnazial sau liceal (11-14 ani şi 15-18 ani) din municipiul Iași.



Cadre didactice din învățământul preuniversitar;



În funcție de proba de concurs, școlile pot participa cu 1 elev/ă și/sau echipă formată din 2
elevi sau/și maxim 20 elevi (nivel gimnazial și liceal);



Şcolile care au ciclu gimnazial şi liceal se pot înscrie în concurs la ambele categorii de vârstă;



Școlile se pot înscrie în concurs la toate probele de concurs;



Școlile participante vor avea echipaje cărora li se va atribui un nume de înscriere la concurs
(ex. ”Bucătarii”; ”Perinița”, etc.);



Câștigătorii vor fi anunțați prin intermediul paginii de facebook a concursului
https://www.facebook.com/Concurs-Cantec-joc-si-voie-buna-192457051181405/ iar premiile
(diplome elevi/echipaje, adeverințe profesori îndrumători) vor fi expediate de către echipa de
organizare în plicul autoadresat în perioada vacanţei de iarnă;

IV. Juriul:
 Juriul va fi format din specialiști în domeniu, reprezentanți ai instituțiilor organizatoare,
partenere și ai sponsorilor.
V. Data şi locul desfăşurării concursului:


Desfăşurarea probelor de concurs: 28 noiembrie 2016 - secțiunile I, II, III și 29
noiembrie 2016 - secțiunea IV



Probele de concurs din cadrul secțiunilor I, II, III se vor desfășura în Sala de sport a Școlii
Gimnaziale “George Călinescu” Iași, începând cu ora 12.00 iar secțiunea IV, adresată
cadrelor didactice se va desfășura în incinta Școlii Gimnaziale ”George Călinescu” Iași.

VI. Premii:


Elevii sau echipajul (după caz) va primi diplomă de participare



Secțiunea I A - (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 2 mențiuni)
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Secțiunea I B - (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 2 mențiuni)



Sectiunea II A - (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 2 mențiuni)



Sectiunea II B - (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 2 mențiuni)



Sectiunea II C - (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 2 mențiuni)



Sectiunea III (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 2 mențiuni)



Secțiunea IV - Fiecare cadru didactic participant la secțiunea IV va primi adeverință de
participare și volumul cu ISSN

VII. Înscrierea:


Înscrierea participanților: 1 noiembrie - 21 noiembrie 2016



Participanţii se vor înscrie la concurs pe baza fişelor de înscriere puse la dispoziţie de către
organizatori.



Fiecare cadru didactic care se va înscrie la concurs sau simpozion va expedia următoarele
materiale pe e-mail la adresa dana_iasi2001@yahoo.com până la data de 21 noiembrie
2016, ora 16.00:
1. Fișa de înscriere (toți participanții la concurs);
2. Rețeta culinară (participanții secțiunii I);
3. Descrierea obiceiului (participanții secțiunii II);
4. Referatul/activitatea descrisă (doar cadrele didactice participante la secțiunea IV);
5. Dovada efectuării plăţii - chitanța scanată care demonstrează achitarea taxei de
înscriere la secțiunea IV.



Următoarele materiale vor fi trimise și prin poștă până la data de 23 noiembrie 2016,
ora 16.00, într-un plic în care se vor regăsi:
1. acord parteneriat semnat și ștampilat în două exemplare;
2. fișa de înscriere;
3. 1 plic autoadresat, cu timbre în valoare de 3 lei - doar pentru participanții primelor 3
secțiuni (plic în care se vor expedia materialele cuvenite - diplome participare
echipaj/elevi, adeverințe pentru profesorii coordonatori);
4. Rețeta culinară pe suport de hârtie în 3 exemplare (pentru participanții secțiunii I);
5. Descrierea obiceiului pe suport de hârtie în 3 exemplare (pentru participanții secțiunii II);
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6. Lucrarea participantă la secțiunea IV - cadre didactice;
7. Dovada efectuării plăţii - chitanța (în original) care demonstrează achitarea taxei de
înscriere la secțiunea IV (doar pentru adulții participanți – cadrele didactice);
Plicul va fi trimis pe adresa: Destinatar: Școala Gimnazială ”George Călinescu” Iași, str.
Amurgului, nr. 2, cu specificarea ”În atenția d-nei profesor consilier școlar Daniela Rusu”.
VIII. Responsabilităţi:


Școlile înscrise în concurs care nu vor respecta condițiile de participare vor fi descalificate.



Organizatorii nu asigură şi nu decontează transportul participanților la concurs;



Profesorii coordonatori sunt direct răspunzători de siguranța și protejarea elevilor
participanți, pe toată durata desfășurării concursului;



Informaţiile suplimentare vor fi oferite de către coordonatorul proiectului: Prof. consilier
școlar Daniela Rusu, adresa e-mail: dana_iasi2001@yahoo.com; nr. telefon: 0755.929777;



Pentru secțiunea IV - CADRE DIDATICE/REFERATE se va achita o taxa în valoare de 25
lei reprezentând costurile pentru Mapa secțiunii IV, respectiv: adeverinţă de participare,
materiale informative și de promovare, materiale birotică și papetărie, broșura cu ISSN, plic
şi timbre pentru trimiterea prin poştă a materialelor. Banii vor fi depuşi în contul Asociaţiei
Părinţilor și Profesorilor Școlii Gimnaziale ”George Călinescu Iași” RO92BRDE240SV48772632400 deschis la BRD, cu menţiunea ”Pentru înscriere la
secțiunea REFERATE”;



Organizatorul concursului își asumă responsabilitatea ca toți participanții la cele 4 secțiuni
să intre în posesia informațiilor care privesc desfășurarea concursului, a rezultatele acestuia și
implicit a diplomelor, adeverințelor, premiilor, volumului ISSN (după caz).
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