
 

 

 

 

 

              
 

FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN de la 
UNIVERSITATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAŞI, 

 FACULTATEA DE LIMBI MODERNE de la 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA şi 

ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ 
“VASILE  POGOR” – IAŞI 

 
 

Organizează duminică 
28 iunie 2015 

în Parcul Copou din Iaşi 
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REGULAMENTUL CONCURSULUI : 
 

1. La festivalul interna ţional - concurs pot participa: cadre didactice, 
preşcolari, elevi, studen ţi cu: reviste şcolare, filme, fotografii, publica ţii,  
teatru, ppt-uri (promovare institu ţii şcolare sau activit ăţi şcolare). 

Lucr ările se trimit în format electronic pe e-mail oblig atoriu.  
Şi în format fizic prin po ştă op ţional. 

TAXA DE PARTICIPARE: 45 LEI pentru o echip ă format ă din 1, 2 sau 3 
participan ţi. De la al 4-lea participant fiecare î şi achit ă suplimentar  

câte 15 lei. Fiecare prime şte materialele personalizate. 
Contact : asocia ţia.vasilepogor@gmail.com  



 
 
 
 
 
 
 

Lucr ările vor fi trimise împreun ă cu fi şa de înscriere scris ă alfabetic  
cu majuscule şi diacritice până la data de 26 iunie 2015 pe e-mail: 

asocia ţia.vasilepogor@gmail.com.  
              

Nu primim  CD/DVD (care nu se deschid). Fişele trimise de dv. / scrise la calculator ne 
ajut ă să realiz ăm mai repede tabelul de premiere şi diplomele participan ţilor. 
 

Opţional:  trimite ţi parteneriatul semnat, în 2 exemplare, un exemplar  va fi ştampilat şi 
returnat împreun ă cu diplomele. 
 

 2. Pentru sec țiunile: Filme, fotografii, teatru și ppt-uri: 
 

Cadrul didatic care coordoneaz ă minim 5 elevi, are participare gratuit ă 
NUMAI  pentru sec ţiunile: filme, fotografii, teatru şi ppt-uri,  

iar taxa este de 15 lei / elev.  
Cadrele didactice pot participa la aceast ă activitate individual,  

cu lucrare personal ă, fără coordonare de elevi, dac ă achit ă taxa de 35 lei.  
 

Calitatea coordon ării stabile şte premiul pentru coordonator !   
În sarcina coordonatorului intr ă: Salvarea lucr ărilor cu numele elevului 

(autorului) şi trimiterea fi şei în condi ţii conforme cu regulamentul. 
Opţional, profesorul coordonator poate fi ajutat de un  părintele voluntar. 

 

          Profesorii care vor promova prezenta expo ziţie în rândul elevilor şi vor 
coordona minim 10 participan ţi vor primi Certificat de Voluntariat. 

Profesorul coordonator va înmâna diplomele în maxim  3 zile de la primirea 
acestora ! 
 

3. Revistele şcolare şi celelalte publica ţii vor fi returnate autorilor. 
La concurs particip ă UN SINGUR numar de revist ă, cel mai bun stabilit de Dv. 

Revistele participante pot fi editate între anii 20 11-2015. 
 

4. Fiecare participant va fi premiat: va primi diploma  de premiere personalizat ă 
+ DVD-ul cu ISBN cu filmul activit ăţii + calendar pe anul 2015 + altele. 

 

Fiind o competi ţie de lucr ări, se va acorda Marele Trofeu al festivalului - co ncurs  
şi trofee de excelen ţă, premii I, II, III şi men ţiuni. 

Veţi primi materialele prin colet po ştal pân ă la 15 iulie 2014. 
 

TAXA DE PARTICIPARE 
Taxa se achit ă prin mandat po ştal de c ătre un cadru didactic din colectivul 

redac ţional / coordonator sau de p ărintele voluntar.  
Destinatar: Pe un mandat po ştal verde  scris cu negru  completa ţi astfel: 

Nume: Bivol Teodor - pre şedinte  
                                                 Prenume: Asocia ţia “Vasile Pogor”  

Str. P- ţa. Voievozilor, nr. 5, bl. A 10, ap. 28, loc. Ia şi, jud. Ia şi, cod. 700575 
Pentru orice situa ţie trimite ţi e-mail de contact la: asocia ţia.vasilepogor@gmail.com  

Nerespectarea regulamentului ne pune în situa ţia de a descalifica participantul.  


