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1 MINISTERUL 

1 ~~~~~~~~ 

Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia directorului 1 consilierului educativ 

Vă transmitem alăturat Regulamentul Concursului naţional de arte plastice 

"JOCURILE OLIMPICE ÎN IMAGINAŢIA COPIILOR"- 2013 

IMPORT AN! 

Lucrările se vor trimite până la data de 17 mai 2013 la Liceul "TRAIAN VUIA" Craiova; 

INSPECTOR SCOL 

Inspectori şcolari de spe~ial~tej j 

Prof. Simona CID~Ţ~L._ 
Prof. Anca PRICINA ·~ 

Prof. Niculina LAZARCIUC 
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Nr.114 104. feb. 2013 

Către 

r 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 

MlNISTEl~UL 

EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

37it1Q M_a tJ~ 2o(:;_ 
Nr ........ .''?1--/. ............. .. 

În atenţia inspectorului de limba şi literatura română, a inspectorul ni educativ şi a 

inspectorului de educaţie fizică şi sport 

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român - prin Academia Olimpică Română - organizează, în 

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, concursul de 1 iteratură şi jurnalism sportiv intitulat 

., Un condei numit Fair Play". 

Regulamentul concursului şi talonul de participare se găsesc pe pagina de internet 

http:i/www.aor.eosr.ro/un condei numit fair plav.php 

Vă rugăm să ne sprijiniţi în derularea aceastei acţiuni prin: 

- difuzarea regulamentului şi a talon ului de participare în şcolile şi liceele din judeţ; 

- popularizarea concursului în mass-media din judeţ; 

- selecţionarea şi juri zarea lucrărilor la nivel judeţean; 

expedierea lucrărilor (maximum 90 de lucrări, câte 1 O la fiecare secţiune pe categorii de 

vârstă) împreună cu talonul de participare completat şi lipit pe spatele lucrării, pe adresa 

Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Bd. Mătăşti nr. 20 A, sector 1, cod O 11468, Bucureşti, 

până la data limită de 15 iunie 2013; 

- lucrările care nu vor avea ataşat talonul de participare completat nu vor fi admise în concurs. 

Director generap;~m:fr~y, '· " 

Liliana PREQTEAS~· . ~il :f) 
Î)tu~.diiiiil/l 
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"JOCURILE OLJMPJCE ÎlV lN!AGJNAŢJA COPIILOR"- 2013 

Concurs naţional de arte plastice 

Art, L Concursul de artă plastică se înscrie într-o mişcare naţionala şi internaţională de 
promovare consecventa a spiritului olimpic şi a valorilor olimpismului în rândul 
tinerelor talente din mediul şcolar. El se adreseazii. elevilor din grădiniţe, şcoli şi licee, 
din unităţile de învăţământ artistic şi sportiv. 

Ar'l, 2. Concursul este promovat şi sprijinit de către Comitetul Internaţional Olimpic, 
Comitetul Olîmpic şi Sportiv Român prin Academia Olimpică Română şi Ministerul 
Educaţiei. 

A~·t. 3. Se poate participa la mmătoarele categorii de vârstă: 
- 6- 10 ani; 
- 11 - 14 ani; 
- 15- 18 ani. 

Art. cJ. Condiţii de participare: 
4.1. Fiecare participant are dreptul să prezinte o singurii lucrare, în tehnică la 

alegere, pe suport de hârtie, respectânrl formatul ST AS A4 sau A3. Lucrările care 
vor depasi dimensiunile mentionate nu vor fi admise în concurs. - . ' 

4.2. Lucrările nu se returnează participanţilor. Ele pot constitui baza unm 
expoziţii itinerante din ţara sau străinătate. Toate drepturile de autor aparţin 

Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. 
4.3. Lucrările vor fi însoţite obligatoriu de către talonul de participare, cu toate 

datele completate: numele şi prenumele participantului, titlul lucrării, unitatea de 
învăţământ: telefon/fax, clasa/vârsta, oraşul/ judeţul şi numele profesomlui îndmmător. 

Arll:. 5. Concursul se desfăşoară in două faze: judeţeană şi naţională 
5 .1. Faza judeţeană se desfăşoară până în luna mai. a anului î:n curs, 
5.2. Fiecare Inspectorat Şcolar Judeţean va desemna un juriu care să cuprindă 

inspectoml/metodistul de artă plastică, inspectoml educativ şi pe cel de educaţie tizică 
şi spoti. 

5.3. La încheierea operaţiunilor de jurizare şi clasificare, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean va expedia un număr de maximum 30 de lucrări (câte 1 O pentm fiecare 
categorie de vârstă) pe adresa: Comi.tetillll Ol.impic şi Spm·tliv Român - JBd. 
Miiin·aslbi :nur, 20 A, sector ], Bucuresti, cod OH468 până în data de 15 i.unne a ' , 
anu.dui. curent. 
5.4. Faza finală se va desfăşura în luna rrwi.embrie a anuliDil în .:urs. 
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Ar<t. { .. Se vor acorda premii pentru fiecare categorie de vârstă, astfel: 
- l loc I; 
- l loc Il; 
- 1 loc lii; 
- 5 menţiuni; 
- 3 premii speciale (câte unul pentru fiecare categorie de vârsta). 

'·'i33S. .oo-;-·;oos 

Art. 7. Cele mai valoroase lucrări vor fi popularizate pe pagina web a C.O.S.R., în 
Buletinul Informativ a] Academiei Olimpice Române "Spirit olimpic", precum şi în 
alte tipărituri specifice. 
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"JOCURILE OLlJYJJPJCE IN IMAGINATIA COJPJJLOR" 

TALON DlE PARTJCJPARE 


