
CONCURSUL REGIONAL     VIATA IN CULORI  2019 

 

Liceul Tehnologic "1MAI", Municipiul Ploieşti,Judetul Prahova are deosebita plǎcere de a vă invita să 

participaţi la Concursul Regional "VIATA IN CULORI"( cu participare directa si indirecta), Ediţia a II-a, 

care va avea loc în luna MAI 2019.  

Precizăm că acest concurs este cuprins în CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE  REGIONALE  SI 

INTERJUDETENE 2019,fara finantare M.E.N, Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 poziţia 1771. 

Simpozionul – concurs “Viața în culori ” se adresează elevilor si preșcolarilor din liceu cât și din alte 

licee din județ. Elevii inscriși in acest proiect se vor manifesta prin lucrari, prezentari ,desene, picturi. 

Elevii pot participa direct,  în echipă (maxim 2 elevi) însoţiţi de profesorul coordonator, sau indirect. 

În cadrul concursului elevii participanți la sesiune vor elabora lucrări /prezentari/ picturii/desene sub 

îndrumarea profesorilor, împreună cu care stabilesc  tema, în funcție de disciplina aleasă, aceasta fiind 

trecută și pe diplomă. Concursul are două secțiuni: una pentru elevii de liceu şi cealaltă pentru 

preșcolari. 

Cei interesaţi sunt rugaţi să-şi anunţe participarea prin transmiterea  fişelor de înscriere (Anexa 1) 

completate şi însoţite de lucrarile elevilor in format electronic pentru sectiunea REFERATE   pânǎ la 

1.05.2019 pe adresa  concursului  :  viatainculori_concurs@yahoo.com cât și 

simionemilia@yahoo.com.  Tot pana la aceeași data vor fi trimise lucrǎrile scanate pentru secţiunea 

PICTURA /DESEN , pentru aceastǎ secţiune sunt admise ȋn concurs lucrǎrile trimise prin poștǎ,data 

poștei  fiind 19 aprilie 2019. 

Se va avea in vedere trimiterea corectǎ a datelor de contact,specificarea corectǎ a expeditorului, 

instituţiei de ȋnvatǎmânt,secţiunii  LICEAL  sau PRESCOLAR pentru sectiunea PICTURA ,a numarului de 

telefon,a adresei de mail, precum si a adresei unitǎtii de invatamant  pentru transmiterea materialelor 

cu reziltatele proiectului. Vor fi admise in concurs doar materialele care respectǎ Regulamentul 

Concursului. 

Condiţiile de participare precum şi alte informaţii sunt cuprinse în Regulamentul Concursului existent 

Toţi participanţii vor primi diplome de participare. Cele mai bune lucrări ale elevilor vor fi premiate. 

Vǎ asteptam cu drag sa descoperim culorile din viata noastrǎ, o viatǎ ȋn culori! 
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