FESTIVAL NAŢIONAL
Ediţia a IV-a, IUNIE 2014
POZIȚIE C.A.E.R. 634
Avizat de M.E.C.T.S. cu nr. 68550 / 06. 12. 2012

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
TEMA FESTIVALULUI: „COPILĂRIE FERICITĂ”
PERIOADĂ ÎNSCRIERE: 12 MAI – 30 MAI 2014
DATE DESPRE UNITATE:
Numele instituţiei: ..................................................................................................................................
Adresa instituţiei: strada.......................................... localitate/sat: .........................................................
Comuna ............................... Judeţ ............................. cod poştal ............................................................
Tel./Fax: ....................................................................................................................................................
Adresă e-mail:............................................................................................................................................
CONCURS PENTRU PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI:
Numele şi prenumele cadrelor îndrumătoare:
......................................................................................................................................................................
Adresă e-mail/ Tel:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Adresă e-mail/ Tel:......................................................................................................................................
Doresc să mă înscriu în cadrul festivalului la :
Bifează cu
Modul
SECŢIUNILE FESTIVALULUI
X secţiunea
participării
aleasă
Direct
Indirect
I. Artă vocală (interpreţi, solişti vocali, grupuri vocale
constituite din copii preşcolari, școlari, dramatizări, ş.a)
respectând tema festivalului
II. Artă coregrafică (dans modern, sportiv, jocuri
muzicale, majorete, dansuri populare ş.a.) respectând
tema festivalului
Denumirea formației / Numele solistului ...............................................................................................
Numărul de copii ......................................................................................................................................
Titlul dansului/ cântecului .......................................................................................................................
Secțiunea la care participă ......................................................................................................................
Durata prestației .......................................................................................................................................
Nr. chitanţă şi data plăţii: ........................................................................................................................
TAXA DE ÎNSCRIERE pentru O SECŢIUNE: 30 RON (pot participa 2 cadre
didactice pe taxă). Taxa se achită la Grădiniţa nr. 30 Galaţi, la serviciul secretariat ori trimisă
prin mandat poştal. (VEZI ANEXĂ)
Cadrele didactice pot participa la una din cele două secţiuni sau la ambele, bifând
cu X în căsuţa corespunzatoare opţiunii.
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DATE NECESARE LA POŞTĂ PENTRU PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE (MANDAT POŞTAL):

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30
FLOREA DOCHIŢA - coordonator
Adresă: str. Gheorghe Asachi, nr. 1, jud. Galați, loc. Galați,
cod poştal 800487
CIF/CUI: 24937351 Trezoreria Galați
Tel./Fax: 0236 498 468 / 0740 072 260 / 0745 821 170

NOTE:
Fişa de înscriere se completează şi alături de copia chitanței ce dovedeşte plata
înscrierii, se depune la serviciul secretariat al Grădiniţei cu Program Prelungit nr.
30.
Asteptaţi confirmarea înscrierii! În cazul în care nu aţi primit confirmarea în
maxim 2 zile, anuntaţi echipa de proiect:

Prof. CRĂCIUN OANA 0724 315 716 / 0752 166 290 oanacraciun77@yahoo.com

Prof. PAȚILEA STELUȚA 0749 850 696 patileasteluta@yahoo.com.
În prezentarea programelor artistice trebuie să se regasească elemente specifice TEMEI
festivalului (ţinută, dansuri tematice, cântece, desene ş.a.).
Perioada înscrieii şi transmiterii înregistrărilor pe CD/DVD este între: 12 MAI – 30
MAI 2014 (nu se acceptă întârzieri). CD-urile / DVD-urile vor fi depuse la serviciul
secretariat al unităţii până la data 30. 05. 2014. Cd-urile prezentate după această dată
anulează înscrierea în cadrul festivalului.
Participarea directă este obligatorie pentru cei care provin din oraşul Galaţi. Cei care
solicită participarea indirectă au obligaţia de a trimite materialul pâna la data de 30.
05. 2014, prin mandat poştal sau pe adresele de e-mail oanacraciun77@yahoo.com şi
patileasteluta@yahoo.com.
Pentru orice aspecte pe care nu le înţelegeţi, vă rugăm să vă adresaţi echipei de proiect:
 Prof. CRĂCIUN OANA 0724 315 716 / 0752 166 290 oanacraciun77@yahoo.com
 Prof. PAȚILEA STELUȚA 0749 850 696 patileasteluta@yahoo.com.

Semnătură,

Data: ..........................
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