CONCURS INTERJUDEŢEAN DE INTERPRETARE TEATRALĂ ŞI AFIŞE
„CARAGIALE - CONTEMPORANUL NOSTRU”, CAERI 2017
Organizator: Palatul Copiilor Pitesti. Sectiuni: teatru; afise (realizate pe calculator/creatie
plastica); PPT/PPS. CAERI 2017, cap. VII, Domeniul Cultural-artistic - Teatru, poz. 875.
Data postei: 5 mai 2017.
Profesori coordonatori: Violeta Bocancea, Mirela Ionescu, Loredana Oae, Mihaela Grigore,
Adina Sima, Simona Marineaţă.
Condiţii de participare: Termenul limită pentru trimiterea materialelor: 5 mai 2017 (data
postei). Persoană de contact: prof. Violeta Bocancea – tel. 0755.066104, e-mail:
violeta_bocancea@yahoo.com
Perioadă înscriere: 04.04.2017 - 05.05.2017
Perioadă desfăşurare: 04.04.2017 - 16.06.2017
REGULAMENT
Concurenţii se vor înscrie pe categorii de vârstă: primar, gimnazial, liceal.
Nu se percepe taxă de participare.
SECŢIUNILE CONCURSULUI:
I. TEATRU - Subsecţiuni: Monolog; Teatru scurt; Scenetă; Teatru de păpuşi; Interpretare
teatrală/recitare în limba engleză/germană /franceză .
II. AFIŞE - Subsecţiuni:
1. Afişe realizate pe calculator: teatrale / literare / culturale (printate format A4/A3); 2. Afişe
creaţie plastică (grafică/pictură): teatrale / literare / culturale etc.
III. PPT/PPS (din opera marelui dramaturg, dramaturgia românească şi universală)
Colegii care doresc să încheie parteneriate cu Palatul Copiilor Piteşti solicită prin email
formularul unuia dintre coordonatorii concursului.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Numele şi prenumele cadrului didactic ……………………………….…………………………
Specialitatea ……………………………………………………………………………………...
Şcoala ………………………………………………………………......………………..............
Oraşul …………………….……….……Judeţul …………….………………………………….
E-mail, telefon profesor …………………………………………………………………..…..
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5

Numele şi prenumele
elevului/ elevilor

Clasa

Secţiunea

Titlul lucrării/piesei de
teatru

Materialele vor fi trimise pe suport electronic (DVD), la adresa: prof. Violeta Bocancea,
PALATUL COPIILOR PITEŞTI, Strada Trivale, nr. 80, Piteşti, jud. Argeş. Fiecare cadru
didactic va trimite, odată cu materialele, fişa de înscriere şi un plic A4 autoadresat şi timbrat
corespunzător, (min. 2 lei). Pe plic trebuie menţionat: pentru concursul „Caragiale,

contemporanul nostru”. Persoană de contact: prof. Violeta Bocancea – tel. 0755.066104, email: violeta_bocancea@yahoo.com.
Nu se admit materiale plagiate (copiate / descărcate de pe internet etc.).
Fiecare cadru didactic se poate înscrie în concurs cu o singură lucrare/secţiune/subsecţiune.
Materialele care nu respectă condiţiile de participare sunt excluse din competiţie.

