
Anexa nr. 1 

 

Regulamentul simpozionului ”Viața în culori” 
 

 

 

              1 Secțiunea SIMPOZIONULUI: 

           - referat, prezentare Power Point  

       -desene sau  picturi; 

              2.Data  și locul de desfășurare 

                 MAI  2018   Liceul Tehnologic ,,1 MAI”, Municipiul Ploieşti 

        3.Grupul țintă 

• Elevii  și preșcolari  din liceele  din județ (lucrǎri individuale sau de grup); 

4. Evaluarea se va face de către profesorii desemnați; 

5. Pot participa elevii claselor IX-XII indiferent de filieră, profil sau specializare; 

            6. La secțiunea desene sau picture pot participa și preșcolari; 

7. Lucrările se vor trimite până la data de 15 aprilie 2018, pe adresa de email a concursului: 

simionemilia@yahoo.com specificând sectiunea; 

    6. CONDIŢII  DE  PARTICIPARE 

   Redactarea lucrărilor:  

Lucrările prezentate trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  

• vor fi tehnoredactate în format A4, la 1 rând, cu margini egale de 2 cm, folosind Times New 

Roman, mărimea 12, diacritice, în WORD 2007, 

• titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, mărimea 14 Bold), centrat, 

• la două rânduri de titlu se va scrie numele autorului şi unitatea de învăţământ (Times New 

Roman, mărimea  12 Bold), 

• conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu grad ridicat de interes pentru grupul ţintă, să aibă 

originalitate şi nu trebuie să fi fost publicate până la data desfășurării simpozionului-concurs. 

• numărul maxim de pagini lucrare – 10. 

Compoziţiile plastice de tip desene, planşe, afişe vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere; dimensiuni 

A4. 

Prezentările Power Point - nr. maxim de slide-uri - 15, filmuleţele să aibă ca durată maxim 3 minute. 

NOTĂ: Toate persoanele care participă cu lucrări la acest simpozion-concurs vor primi 

diplome de participare şi DVD-ul simpozionului cu cod ISBN 2457-1911; 

. Cele mai bune lucrări ale elevilor vor fi premiate. 

c) Condiţii privind prezentarea lucrǎrilor de participare  

• Lucrările vor fi prezentate de către elevi, oral, în faţa comisiei de evaluare.  

• Timpul de prezentare aferent unei lucrări este de maxim 10 minute.  

• Lucrările nu se returnează. 

NOTĂ: Coordonatorii proiectului nu își asumă responsabilitatea pentru lucrările care nu respectă 

condițiile de redactare. 

 

7. Autorii îşi vor asuma răspunderea pentru conţinutul lucrării; 

8. Un elev poate participa cu o singură lucrare la o secţiune! 

9. O lucrare poate avea un singur profesor coordonator;. 

            10. O lucrare va fi denumită astfel:  

                              clasa_sectiunea_nume lucrare_nume_prenume_elev_Scoala,  

                    exemplu:  

                            10 pictură_vara_georgescu_raluca_ioana_LT1MAI.; 

11. Se vor acorda premii I,II,III si 3 mețiuni;  

12. Decizia juriului este definitivă, neacceptându-se contestaţii; 

13. Toţi participanţii şi profesorii îndrumători primesc diplome de participare; 

14.Nu se percepe taxa de participare. 
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Liceul Tehnologic 1 MAI                                                                                              
PLOIEŞTI 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Concursul Naţional „Viața în CULORI” 
 

Nume şi prenume elevi: 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

4. ..................................................................................................... 

Profesori coordonatori (nume, prenume, număr de telefon): 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

Şcoala /Liceu: ...........................................................................................,  

Localitatea: .................................... 

Contact:  

nr. telefon: ....................................................,  

e-mail: ................................................... 

Titlul lucrării: ...................................................................................................................................... 
Lucrarea SECŢIUNI : 

-prezentari/referate......................................................... 

-desene/picturi................................................................. 

Participare(directa/indirecta)................................ 

Mijloace necesare pentru prezentarea lucrării :....................................... 

Computer (specificaţi programul necesar prezentării), Videoproiector 

Altele, specificaţi: 

Pentru fiecare lucrare înscrisă, se va completa câte o fişă ; 

Cunosc şi sunt de acord cu Regulamentul concursului. 

 

Semnătura prof. îndrumător, 

     Semnătura elevului,                   

 

 

 

 

 

                                                                                                    Viza unitaţii şcolare din care provine elevul 

 

             Director, 

 

 

 

 

 

 

Data înscrierii: .................................................... 
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