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NOTA Nr_ -~.io/..l.f.:~f.._:ţ_~f.2 ....... . 

1 MINISTERUL 
EDUCAŢIEI i NAŢIONALE 

Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia directorului 1 consilierului educativ 

Vă transmitem alăturat Regulamentul Concursului Naţional de Literatură şi Jurnalism Sportiv 

"UN CONDEI NUMIT FAIR-FLAY"- 2013 

IMPORT AN! 

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

Inspectori şcolari de spe~ia~a}e / 

Prof. Simona CHIRIŢA ~ 

Prof. Anca PRICINĂ rlc9JA---.._ 
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Nr. 114 1 04. feb. 2013 

Către 

1NSPECTORA TVL ŞCOLAR AL J!JDEŢVLUl 

În atenîla insp~ctorului âe limba şi literatura română, a inspectornloi edu~ntiY şi a 

inspe~torului de edncaţi·B fizică şi sport 

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

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

., Un condei numit Fair Play". 

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

http://w\vvv.aor.cosr.ro/un t:ondei numit i'nir 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 10 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. Mărăşti nr. 20 A, sector l. cod 011468, Bucureşti, 

până la data limită de 15 iunie 2013; 

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

Director general PGEÎŢPV, 
::· ' -· .. \ 

·:: .-,-, ; 
' ;; J 
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"UN CONDEI NUlvllT FAIR-PLAY''- 2D13 

Concurs naţiona~ ch; literatură şi jurnalism sportiY 

Art 1. Concursul de creaţie literară se înscrie într-o mişcare naţională de 
promovare consecventa a spiritului olimpic şi a valorilor olimpismului în rândul 
tinerelor talente din mediul şcolar. Sunt invitaţi să participe elevii din şcoli şi licee, 
inclusiv unităţi de învăţământ artistic şi sportiv. 

Art 2. Concursul este promovat şi sprijinit de către Comitetul Internaţional 

Olimpic, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român prin Academia Olimpică Română şi 
Ministerul Educatiei. , 

Art. 3. Se poate participa ia una din cele 3 secţiuni: poezie, proză (ficţiune) ŞI 

cronică/reportaj sportiv, pe următoarele categorii de vârstă: 
7-lOani; 

- 11- 14 ani; 
- 15- 18 ani. 

Art. 4. Condiţii de participare: 
4.1. Lucrările trebuie să abordeze ca subiect spiritul olimpic sau una dintre 

valorile olimpismului: toleranţă, fair-play, non-violenţă, bucuria aflată în efort, 
respectul faţă de ceilalţi, echilibrul dintre corp şi minte. 

4.2. Se admite v singvn:ă :lu·crare pentru fiecare participant, la una dintre 
secţiunile menţionate. 

4.3. Lucrările nu trebuie să depăşească 5 coli de hârtie format A 4 (21130 
cm). Ele vor fi însoţite obligatoriu de către talonul de participare, cu toate datele 
completate: numele şi prenumele participantului, titlul lucrării, secţiunea pentru 
care a optat, unitatea de învăţământ: telefon/fax, clasa/vârsta, oraşul/judeţul şi 
numele profesorului îndrumător. 

4.4. Lucrările nu se returnează participanţilor. Toate drepturile de copyright 
apaJ1in Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. 

Art. 5. Concursul se des:Iaşoară în două faze: judeţeană şi naţională. 
5 .1. Faza judeţeană se des:Iaşoară până în luna mai a anu!lnft î:n curs. 
5.2. Fiecare Inspectorat Şcolar Judeţean va desemna un juriu care să cuprindă 
inspectorul!metodistul de limba şi literatura română, inspectoml educativ .şi 
pe cel de educaţi':: fizică şi sport, care va stabili câştigătorii la cele 3 secţiuni, 
pe fiecare categorie de vârstă. 
5.3. La încheierea operaţiunilor de jurizare şi clasificare, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean va expedia un număr de maximum 90 de lucrări (câte 1 O la fiecare 
secţiune pe categorii de vârstă) pe adresa: Comitetul OITimpic şi. Sportiv 
Rmnfm- JB<dl. Mărăsti nr. 21! A, sector 1, lBucuresti, co<!l OH468 până în , , 
data de 11.5 han:ie a an:u!u! lln curs. 
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5.4. Faza finală .se va desf3şura in luna o~toJnbrie 11 Bnu}n] ln eu:rs . 

..?1.r1. 6. Se vor acorda pren1ii la fiecare sec-ţiune, pe fiecare categorie de vârstă astfel: 
- 1 loc l; 
- 1 loc II ; 
- 1 loc III ; 
- 5 menţiuni. 
Se acOTdă un Premiu special unui participant care este legitimat la un Club 

Sportiv Şcolar, care a obţinut performanţe sportive, indiferent de categoria de 
vârstă la care a participat. 

Art. 7. Cele mai valoroase lucrări premiate vor fi publicate pe pagina web a 
C.O.S.R şi în Buletinul Informativ al Academiei Olimpice Române "Spirit 
{)lilnpicJ'. Pentru aceasta~ 1ucrăxile vor trebui trimise şi în fonrtat electronic (prin 
intemet) la adresa ntJ>r_rumania@cosr.ro. 
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"WV COND!F'l NUMIT FAJR PlA Y"' 

TALON DE PART1CIIPARE 

Numele s] ;prenumele ...................................................................... . 
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Va•r§ta 1 Clasa ............................................................. . 

§:eoalla ...................................................................... . 
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TeR·efon /JFax .............................................................. . 

Orasul 1 JJurile1;mt ......................................................... . 

JF'yo!feso;r lindrill!ma~o;r .................................................... . 


