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REGULAM ENT DE PARTICIPARE

I. ORGANIZATORUL
Concursul de desene ,,Culorile Europei" este organizat de citre Centrul Europe

Direct din cadrul Consiliului Judetului Galali, str. Eroilor nr. 13A, 800119, Galali, RomAnia,
tellf ax: 0236 I 41 0 530, e-mail : cie_galati@yahoo.com.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii 9i conditiile regulamentului
oficial al acestuia. Concursul este organizat cu ocazia serbetoririi Zilei Europei 2014.

II. DESCRIEREA CONCURSULUI
Ziua Europei este o ocazie de a organiza activitili 9i festivitdti menite se aducd

Europa mai aproape de cetilenii sii, reprezinti un simbol european gi aldturi de drapel,
imn, moneda unice gi motto contureaze entitatea politicd a Uniunii Europene.

Concursul de desene ,,Culorile Europei" face parte din categoria manifesterilor
organizate de cdtre Centrul Europe Direct Galali pentru a sdrbdtori Ziua Europei.

La concurs pot participa 300 de copii din grupa mare din cadrul grddinitelor din
judelul Galali. Gridinitele participante la concurs vor transmite desenele realizate de copii
la sediul Centrului Europe Direct, strada Eroilor nr. 13A, Galati. Numirul maxim de
desene participante la concurs este 300, in ordinea primirii lor la sediul Centrului Europe
Direct Galali.

Desenele create de copiii participanti la concurs vor fi prezentate in cadrul
expozitiei ,,9 Mai - Ziua Europei" care va fi gizduiti de Consiliul Judelului Galati gi va fi
deschisi publicului in perioada 9 - 16 mai 2O14.

Lucririle rcalizate vor fi postate in data de 28 aprilie 2014, pe pagina de facebook a
Centrului Europe Direct Galali, pe are o puteti accesa la adresa wvwv.facebook.com,
introducAnd in cdsula de ciutare ,,Europe Direct Gala!i". Desenele vor putea fi vizualizale
la sectiunea Concurs desene ..Culorile Europei" iar vizitatorii vor putea vota lucririle
favorite in perioada 29 aprilie - 5 mai 2014. Parlicipantii ale ciror lucrdri vor primi cele mai
multe aprecieri din partea utilizatorilor facebook vor fi desemnati castigetori ai locurilor l, ll
si lll si vor fi premiali de cdtre organizatori.

ilt. zoNA DE DESFA$URARE A CONCURSULUT
Concursul este organizat la nivel judelean 9i se adreseaze tuturor pregcolarilor din

grupa mare din cadrul grddinitelor din judetul Galati.

IV. DURATA CONCURSULUI
Concursul de desene ,,Culorile

I mai 2014, perioada de inscriere fiind
avea loc in data de 9 mai 201 4. locatia
facebook a Centrului.

Europei" se va desfegura in perioada 1 aprilie -
1 - 25 aprilie 2014. Festivitatea de premiere va
gi ora fiind comunicate in timp util, pe pagina de

CONCURS DE DESENE,,CULOR:LE EUROPEl''



V. CONDITII DE PARTICIPARE
V.1. Limita de v6rsti
La concursul de desene ,,Culorile Europei" pot participa pregcolari din grupa mare

din cadrul fiecirei grddinile din judelul Galali.

V.2. inscrierea in concurs
Pentru inscrierea in concurs este necesard transmiterea, citre Centrul Europe

Direct din cadrul Consiliului Judelului Galali, in perioada 1 - 25 aprilie 2014, a desenelor
realizale de copii. Lucrarea pentru concurs trebuie sd fie format 44 si este recomandat sd
cuprindi unul sau mai multe elemente europene. Sunt acceptate lucriri realizate in
acuarele, creioane colorate, carioci. Desenele vor avea scris pe verso numele gi
prenumele participantului, varsta gi gridinila pe care o reprezinti precum si numele
cadrului didactic indrumdtor.

Un pregcolar se poate inscrie la concurs cu maxim o lucrare. Desenele participante
la concursul ,,Culorile Europei" nu vor fi restituite participanlilor.

VI. PREMII
in cadrul concursului se vor acorda urmetoarele premii:

Locul l: TablS magneticd pentru copii, cu accesorii;
Locul ll: Joc tematic plastilin6, cu accesorii;
Locul lll: Set crealie pentru copii, cu accesorii (scris, desen, picturi).

Numele c6gtigdtorilor c6t si informatii suplimentare vor fi postate pe pagina de
facebook a Centrului Europe Direct Galati, www.facebook.com - Europe Direct Galati.

Retea de centre de informare cofinantatd de Uniunea Europeand


