
FESTIVALUL NAȚIONAL AL OUĂLOR ÎNCONDEIATE
EDIȚIA A XVII-A, CIOCĂNEȘTI- BUCOVINA
9-10 APRILIE 2022

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEŞTI

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ
 ,,Tradiţie-valoare sacră’’

EDIŢIA a VIII-a, 9 APRILIE 2022

             (CONCURSUL ESTE ÎNSCRIS ÎN OFERTA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 2022 A ISJ SUCEAVA, SECȚIUNEA
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE, LA POZITIA 15.)

REGULAMENT DE PARTICIPARE

a. Înscrierea participanţilor
- Perioada de înscriere/Încheierea acordurilor de parteneriat: 22  martie- 4 aprilie 2022
- Prin completarea fişei de înscriere şi semnarea acordului de parteneriat 
- La acest concurs se pot înscrie preşcolari și elevi din învățământul primar/gimnazial 

Secţiunea ouă încondeiate
Acordul de parteneriat completat și stampilat/semnat  în două exemplare se va trimite prin poştă

până la  data  de   4  aprilie  2022, pe  adresa:  Şcoala  Gimnazială  Ciocăneşti,  Loc.  Ciocăneşti,  str.
Principală, Nr. 62, Cod 727120, Jud. Suceava,  sau  scanat la adresa  scciocanesti@yahoo.com,  iar
fișa  de  înscriere  completată  se  va  trimite  până  la  data  de  4  aprilie  2022  pe  adresa  de  mail
claudia_samson_2008  @yahoo.com  . 

Date de contact: coordonatori secțiune: 
Prof. Samson Claudia Angela, tel. 0742041133,  mail claudia_samson_2008  @yahoo.com   
Prof. Olteanu Nicoleta Maria,tel.2857970745,mail: nicoletaolteanu75@yahoo.com

b. Condiţii de participare
Secţiunea  – ouă încondeiate
          Participarea se face doar pe baza fişei de înscriere/acordului de parteneriat trimis în două 
exemplare până la data de 4 aprilie 2022, la adresa sus menționată 

                Participarea se va realiza doar  în mod direct, individual sau în grup de maxim 6 copii, 
coordonaţi de un cadru didactic.
           Fiecare concurent va avea la dispoziție maximum 120 minute pentru încondeierea unui ou după o
temă aleasă de juriu (temă comună pentru toți concurenții).

În fața juriului, fiecare concurent își va prezenta lucrarea, având la dispoziție maximum 3 
minute.
             Vor fi luate în considerare următoarele elemente:

- Respectarea temei concursului;
- Gradul de dificultate a execuției
- Calitatea execuției
- Ornamentica folosită
- Cromatica

         Nu se vor juriza ouăle care nu sunt încondeiate în timpul alocat concursului
             Participarea la concurs este gratuită.

         Exponatele realizate în timpul concursului NU SE RESTITUIE
Concursul va începe la ora 11.00, iar participanții sunt așteptați începând cu ora 10.00 la sediul 
Școlii Gimnaziale Ciocănești pentru a-și amenaja standurile.

ELEVII  PARTICIPANȚI  VOR  PURTA  COSTUMUL  POPULAR  SPECIFIC  ZONEI  DE
UNDE PROVIN.
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