ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEȘTI
Biblioteca Comunală Ibănești – CDI
Nr. 3647 din 19.04.2018
Regulamentul concursului de poezie patriotică
„SUNT SUFLET DIN SUFLETUL NEAMULUI MEU“
Ediția I - 2018
Articolul 1 – Organizatorul concursului: BIBLIOTECA COMUNALĂ IBĂNEȘTI, cu
sediul în localitatea Ibănești, nr. 107, județul Mureș, cod poștal 547325, tel: 0755-144725,
mail bibliotecaibanesti@yahoo.com, reprezentată prin doamna NICOLETA MAN în calitate de
bibliotecar.
Pentru buna funcționare a proiectului, Organizatorul a hotărât următoarele:
1.1. Concursul beneficiază de un Regulament.
1.2. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile
regulamentului.
1.3. Concursul se desfășoară pe două secțiuni: una de creație și una de interpretare
Articolul 2 – Condiţii de participare
2.1. La ambele secțiuni pot participa elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani.
2.2. Secțiunea creație:
2.2.1. La această secțiune pot participa elevi din România și Republica Moldova care
îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
2.2.2. Pot participa doar persoanele care NU au publicat anterior poezia prezentată în
concurs și care au transmis-o pe adresa bibliotecaibanesti@yahoo.com până la data limită de înscriere,
care să NU fi fost declarate câştigătoare ale vreunui concurs cu tematică similară.
2.2.3 Participanţii au dreptul să se înscrie în concurs cu maxim 3 poezii PATRIOTICE.
2.2.4 Creaţiile literare trimise în condiţiile prezentului Regulament vor fi însoţite în mod
obligatoriu de FIȘA DE PARTICIPARE care este anexată prezentului regulament.
2.2.5. Fişa de participare va fi trimisă la adresa de e-mail: bibliotecaibanesti@yahoo.com
2.3. Secțiunea interpretare:
2.3.1. La această secțiune pot participa elevi din România și Republica Moldova care
îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
2.3.2. Participanții se vor înscrie în concurs pe baza fișei de participare care va fi trimisă la
adresa de e-mail: bibliotecaibanesti@yahoo.com
2.3.3. Participanţii trebuie să memoreze 3 poezii PATRIOTICE din opera poetului George
Coșbuc. Dacă poezia este de o întindere mare, concurentul va recita doar un fragment. Cele trei titluri
ale poeziilor alese vor fi trecute în fișa de înscriere iar juriul va alege poezia sau fragmentul pe care-l va
recita concurentul.
Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului
La ambele sesiuni data limită până la care se pot transmite fișele de participare este
VINERI 11 mai 2018.
Articolul 4 – Tema concursului: „România 100”
- creaţia literară (poezie) va conţine intre 3 și 10 strofe.
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Articolul 5 – Detalii tehnice
5.1. Textele creațiilor literare vor fi editate în WORD, cu diacritice, cu caractere Times New
Roman de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.
5.2. Concursul de interpretare va avea loc în data de 17 mai 2018 ora 1400 în Parcul din
localitatea Ibănești.
5.3. Concurenții înscriși la secțiunea de interpretare sunt rugați să se prezinte la Biblioteca
comunală Ibănești în data de 17 mai 2018 ora 1300 pentru a li se comunica ordinea de intrare în concurs
și ultimele detalii.
Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor
6.1. Câștigătorii concursului de interpretare vor fi premiați în data de 17 mai 2018 la finalul
concursului de interpretare.
6.2. Câştigătorii concursului la secțiunea creație vor fi anunţați în data de 17 mai pe siteul www.ibanesti.ro
Articolul 7 – Juriul
Juriul va fi format din cadrele didactice.
Articolul 8 – Criterii de evaluare:
8.1. La secțiunea creație:
8.1.1. Criteriile de jurizare folosite de organizator vor fi: creativitatea, originalitatea,
claritatea şi corectitudinea în exprimare.
8.1.2. Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care premiantul
nu intră în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului sau de completarea incorectă a
datelor de înscriere la concurs.
8.2. La secțiunea interpretare:
8.2.1. Criteriile de jurizare sunt: dicția, mimica, tonalitatea, intonația și prezența scenică.
Articolul 9 – Premiile
9.1. La acest concurs, pentru ambele secțiuni vor fi 20 de premii.
9.2. La fiecare secțiune premiile se vor acorda pe grupe de vârstă după cum urmează:
9.2.1. Ciclul primar – clasele 0 – IV – premiul I, II și III pentru fiecare secțiune.
9.2.2. Ciclul Gimnazial – clasele V – VIII - premiul I, II și III pentru fiecare secțiune.
9.2.3. Ciclul liceal – clasele IX – XII - premiul I, II și III pentru fiecare secțiune.
9.3. Juriul va acorda câte un premiu special pentru fiecare secțiune.
Articolul 10 – Întreruperea concursului
Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
Organizatorului, dar nu înainte de anunţarea publică a deciziei pe website-ul www.ibanesti.ro.
Articolul 11 – Taxe şi impozite
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE.
Articolul 12 – Prelucrarea datelor personale
Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în
conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
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caracter personal. La înscrierea în Concurs, aveţi obligaţia de a completa corect şi integral formularul cu
date personale, acesta fiind documentul necesar înscrierii.
Articolul 13 – Parteneri:
1. Consiliul Local și Primăria Comunei Ibănești
2. Direcția Județeană pentru Cultură Mureș;
3. Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu” Sărmașu;
4. Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin
5. Școala Gimnazială Ibănești;
6. Căminul Cultural Ibănești
Articolul 14 – Litigii
Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă.

BIBLIOTECAR,
Man Nicoleta Lenuța
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FIȘA DE PARTICIPARE
La concursul de poezie patriotică
„SUNT SUFLET DIN SUFLETUL NEAMULUI MEU“
Ediția I - 2018
SECȚIUNEA CREAȚIE

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________
Adresa completă
_______________________________________________________________________
Telefon părinte __________________________ E-mail _________________________________
Școala la care este elev _______________________________________________________clasa _____
Numele și prenumele profesorului îndrumător
________________________________________________
Titlurile poeziilor cu care concurentul participă la concurs:
Poezia nr. 1 __________________________________________________
Poezia nr. 2 __________________________________________________
Poezia nr. 3 __________________________________________________
Prezenta fișă, însoțită de fișierele cu poeziile menționate mai sus, se transmite la următoarea adresă:
bibliotecaibanesti@yahoo.com până cel târziu la data de 11 mai 2018. La subiectul e-mail-ului treceți
INSCRIERE CONCURS CREATIE.
Data la care a fost completată și transmisă fișa de înscriere _______________
Dacă până la data de 15 mai 2018 nu primiți e-mail de confirmare cu numărul de înscriere în concurs,
sunați la nr.0755144725 – Nicoleta Man - bibliotecar
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FIȘA DE PARTICIPARE
La concursul de poezie patriotică
„SUNT SUFLET DIN SUFLETUL NEAMULUI MEU“
Ediția I - 2018
SECȚIUNEA INTERPRETARE

Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii ______________________
Adresa completă _____________________________________________________________________
Telefon părinte __________________________ E-mail _________________________________
Școala la care este elev _______________________________________________________clasa _____
Numele și prenumele profesorului îndrumător
________________________________________________
Titlurile poeziilor memorate de concurent din care juriul va alege:
Poezia nr. 1 __________________________________________________
Poezia nr. 2 __________________________________________________
Poezia nr. 3 __________________________________________________
Prezenta fișă se transmite la următoarea adresă: bibliotecaibanesti@yahoo.com până cel târziu la data de
11 mai 2018. La subiectul e-mail-ului treceți ÎNSCRIERE CONCURS INTERPRETARE.

Data la care a fost completată și transmisă fișa de înscriere _______________

Dacă până la data de 15 mai 2018 nu primiți e-mail de confirmare cu numărul de înscriere în concurs,
sunați la nr.0755144725 – Nicoleta Man - bibliotecar
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