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DATA DESFASURARII FESTIVALULUI :  Miercuri  16 Mai – 2018 Slobozia

ARGUMENT

        Sustinerea traditiei folclorice din zona etnofolclorica a Baraganului Ialomitean, afirmarea pe plan national a 
cantecelor si traditiilor din aceasta zona, descoperirea de noi talente in randul tinerilor interpreti care sa ne 
reprezinte la cele mai mari festivaluri  de folclor din tara si din strainatate, dezvoltarea dragostei pentru muzica 
populara, pentru folclorul autentic, cultivarea sensibilitatii artistice si a spiritului competitiv. Ne dorim ca prin acest
act cultural initiat pentru copii si numit sugestiv,, Grausor din Baragan” , sa reunim formatii de interpreti din 
judetul Ialomita, sa ii alegem pe cei mai buni si sa ii afirmam pe plan local si national, pentru imbogatirea 
folclorului ialomitean, ca urmasi ai lui Ion Albesteanu sau Nicolae Rotaru. 

SCOP

      Afirmarea, cunoasterea si stimularea potentialului artistic al copiilor din invatamantul prescolar,primar, 
gimnazial si liceal.Descoperirea, incurajarea si promovarea tinerelor talente din domeniul interpretarii si creatiei 
muzicii tradionale romanesti, sa afirme si sa stimuleze potentialul artistic al copiilor din scolile ialomitene.Sa 
dezvolte relatiile culturale interetnice, sa pastreze identitatea culturala si sa promoveze valorile acestora pe plan 
national si chiar international.

OBIECTIVE:

-Imbunatatirea imaginii scolii in comunitate

- dezvoltarea sensibilitatii artistice si estetice a copiilor

- dezvoltarea si descoperirea aptitudinilor artistice

-afirmarea unor talente si promovarea lor pe plan national

-dezvoltarea relatiilor culturale si de socializare

-dezvoltarea spiritului de competitive

-dezvoltarea imaginatiei si a creativitatii

-promovarea specicului zonei etnofolclorice a baraganului ialomitean.

Tipul proiectului: -Judetean

Termen de derulare:  01 nov . 2017 / 16 mai 2018

Grup tinta: copii si cadre didactice din invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal din Judetul Ialomita.

Resurse 

1.Umane:
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Echipa de proiect:

- responsabil  si coordonator de proiect – prof. Polizu Nelu - Lazar

- prescolari, elevi din ciclul primar, elevi din ciclul gimnazial, elevi din ciclul liceal

- cadre didactice responsabile de copiii participanti la concurs

- cadre didactice din cadrul Palatului Copiilor Slobozia

  -Palatul Copiilor Slobozia, director: prof. Caluta Roxana

Parteneri:

I.S.J.  IALOMITA –coordoneaza activitatea proiectului educativ

DMCIST – asigura sala de spectacole

D.J.T.S. Ialomita- asigura premiile

Primaria Slobozia – asigura premiile si buna desfasurare a festivalului.

C.J.C.P.C.T.  Ialomita – asigura orchestra ,,Doina Baraganului” si creeaza spatiul si atmosfera specifica repetitiilor.

*Cercul  cenaclu literar  – prof. Polizu Daniela (fotografii, inregistrari,revista palatului)

*Cercul de pictura – desen, prof.  –   Petrescu Olimpia(expozitia picturilor si a desenelor din holul salii de 
spectacol, decoruri)

* Cercul de auto-navo-modelism prof. Scabatura Nelu  

* Avrigeanu Lucian si Calin Florenta- profesori  la Palatul Copiilor Urziceni

*Caciuluiu Ion -  Palatul Copiilor Fetesti

* Lalu Marian prof. dans Palatul Copiilor Fetesti

* Secretar - Petre Liliana

* Contabil -  Sandu Aida

2.Financiare:

-bugetare  (Palatul Copiilor Slobozia va asigura 50% din totalul bugetului pentru festival)

-extrabugetare

3.Informationale:

-proiectul redactat

-evidenta participantilor din cadrul proiectului  
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-portofoliul proiectului

-site-uri pe Internet(facebook)

- diplome, afise, benere, decoruri

-radio, tv, ziare locale

CALENDARUL ACTIVITATILOR

-Lansarea oficiala a proiectului in cadrul comisiei metodice:  octombrie-noiembrie. 2017

-Incheierea acordurilor intre unitatile coordonatoare : noiembrie – decembrie  2017

-Postarea proiectului pe adresele scolilor din judet – Feb. Mart. Apr.  2018

-Inscrierea la concurs – martie –  aprilie 2018

-Realizarea unor expozitii in cadrul festivalului : 2-16  mai 2018

-Programul artistic al festivalului  faza finala – 16  mai  la Casa de Cultura Municipala Slobozia

-Jurizarea participantilor

- Inmanarea diplomelor

-Recitaluri ( spectacol folcloric )

DESFASURAREA PROIECTULUI :

 Derularea activitatilor pe zile:

1)Predarea si aprobarea proiectului  01 nov. 2017  -  22 Februarie 2018

2)Popularizarea  proiectului in scoli 15 Februarie – 30 aprilie 2018

3)Inscrierea participantilor la concurs  martie – aprilie -  15  mai 2018

4) Spectacol – concurs  finala pe 16 mai 2017

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE

 - Copiii trebuie sa se incadreze in limita de varsta de 6 ani – 19 ani.

-cazarea, masa si transportul concurentilor pe intreaga durata a festivalului este suportata de catre concurenti

-responsabilitatea participarii concurentului minor cade in sarcina tutorelui legal/insotitor si nu a organizatorilor

-centralizarea rezultatelor finale obtinute in urma preselectiei este facuta de organizator

- Concursul se va desfasura pe sectiuni, dupa cum urmeaza:

1. Sectiunea solisti vocali cu urmatoarele limite de varsta:
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- 6  - 10 ani

- 11 -14 ani

- 15 – 19 ani

2. Sectiunea instrumentala:

- solisti instrumentisti

- grup de instrumentisti (orchestra, taraf)

3. Sectiunea grupuri vocale

4. Sectiunea dansuri populare cu limitele de varsta:

    - 6 – 13 ani  si  14 – 19 ani

Repertoriul sa fie din zona folclorica a concurentului si va fi compus din:

-o piesa autentica din zona etnofolclorica a concurentului interpretata cu acompaniament orchestral 
(negativ sau live).Pentru orice eventualitate (baraj) ,  la cererea juriului, orice concurent trebuie sa stie un 
fragment dintr-o doina din zona Munteniei. 

- participantii se vor prezenta cu actul de identitate, fisa de inscriere completata si cu partiturile cantecelor 
(daca exista).

-ordinea intrarii in concurs se stabileste de catre organizatori din considerente legate de spectacol si nu 
poate fi supusa contestarii. Rezultatele finale stabilite de juriu, nu pot fi contestate. Concurentii vor explica in 
concurs provenienta costumelor populare si detalii despre portul popular (daca este cazul). In clasificarea 
interpretilor se va tine seama de autenticitatea si valoarea artistica a repertorului.

Concurentii au obligatia sa respecte programul de repetitii, spectacole si alte activitati care fac parte din programul 
festivalului, orice abatere de la acest program ducand la descalificarea automata a concurentului.

Fiecare piesa nu trebuie sa depaseasca  3 - 4 minute .

Grupurile vocale si instrumentale nu vor depasi  5 minute.

Grupurile de dans popular vor prezenta suite care nu vor depasi 5 minute.

Inscrierile se fac pana in data de 15  mai 2018 

Fiecare concurent va completa si va atasa la dosar :

- fisa de inscriere

- o copie dupa certificatul de nastere sau C.I.

- acordul scris al parintelui/tutorelui legal, pentru folosirea de fotografii , inregistrari radio, tv, articole in ziare si 
linkuri youtube de catre organizator.
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- date de contact (telefon, e-mail, facebook, adresa)

JURIZAREA

Se va face de catre specialisti ai institutiilor implicate in proiect, precum si alte personalitati din 
domeniu.Se vor acorda premiile I, II, III, premii speciale , mentiuni si diplome de participare pentru fiecare 
sectiune in parte.Pe diplome se va preciza si numele cadrului didactic indrumator.Rezultatele pe sectiuni  se vor 
comunica dupa concurs.

Criterii de jurizare:

-calitatea vocii si a interpretarii

-autencititatea si valoarea artistica a pieselor

-tinuta scenica

-frumusetea si autenticitatea costumului

OBLIGATIILE PARTICIPANTILOR:

-sa respecte clauzele regulamentului festivalului

-sa respecte ordinea si diciplina impuse de organizatori

-sa semneze dreptul de difuzare a cantecelor (parte integranta din regulament)

-pentru orice neintelegere sau incident se impune contactul direct cu organizatorii .

-orice abatere duce automat la eliminarea din concurs fara drept de apel.

OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI:

-organizeaza si pune la dispozitie sala de spectacole, spatiile de repetitie si cabinetele necesare desfasurarii 
festivitatii.

-asigura buna desfasurare a preselectiilor vegheand la impartialitatea acestora

-asigura paza si protectia pe toata durata festivalului, inclusive pe timpul repetitiilor

-asigura corectitudinea centralizarii voturilor pentru clasamentele finale si partiale

-asigura premiile sectiunilor 

PREMIILE FESTIVALULUI

-Fiecare concurent va primi diploma de participare.

-Trofeul va fi acordat unui singur participant, care a intrunit cel mai mare punctaj din partea juriului, cel mai bun 
concurent indiferent de sectiunea la care participa.

-Se vor acorda premiile I, II, III si cate o mentiune pentru fiecare sectiune in parte.
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-Se vor acorda premii special din partea juriului , precum si din partea partenerilor si sponsorilor.

EVALUARE: - realizarea unui album

 -expozitii foto, afise, diplome,inregistrari radio, tv, internet,

  - participare la alte festivaluri din tara.

FINALITATI  ASTEPTATE

-privind copiii:- cultivarea respectului fata de traditiile locale

-dezvoltarea competitivitatii si socializarii

-afirmarea folclorului local pe plan national

 -perfectionarea talentelor locale, descoperirea copiilor  

    talentati din judetul Ialomita si afirmarea lor pe plan artistic

-privind cadrele didactice: - abilitatea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educational, care 
sa motiveze copilul in cadrul procesului   instructive-educativ si artistic.

-privind parintii: - cresterea implicarii efective a parintilor si a 

                              comunitatii locale in activitatile artistice extrascolare.   

RESPONSABIL ORGANIZARE  FESTIVAL:                                      Consilier educativ, prof. Petrescu Olimpia

  Prof. POLIZU NELU - LAZAR    

DIRECTOR AL

PALATULUI COPIILOR SLOBOZIA :

Prof. CĂLUŢĂ ROXANA

Date de contact :   Palatul Copiilor Slobozia strada Matei Basarab nr.54 /  tel: 0243.235.799 / 
pacoslobozia@yahoo.com

Organizator : prof. Polizu Nelu –Lazar  /  tel: 0768.090.039

FESTIVALUL  ,,Grausor din Baragan”
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EDITIA V -  miercuri 16 Mai  2018

Fisa de inscriere

(Solisti vocali, solisti instrumentisti, grupuri vocale, instrumentale sau de dans popular)

Nume si prenume participant:.......................................................................................

Localitatea..........................................Categoria..............................................................

Adresa.............................................................................................................................

C.I seria...........nr. ...........................................C.N.P..........................................................

Data nasterii: .......................................

Varsta :............................................

Scoala.....................................................................................clasa..............................

Profesor/ invatator/ institutor /  indrumator: .............................................................

Institutia pe care o reprezinta in concurs......................................................................

Date de contact : 

telefon :................................................................

e-mail :..................................................................

facebook:..............................................................

Acte necesare inscrierii : 

- Fisa de inscriere

- Declaratia 

- Copie de pe C.I. sau de pe certificatul de nastere al participantului

DATA : ....................................

SEMNATURA:...........................................................

                                

FESTIVALUL JUDETEAN DE FOLCLOR  AL COPIILOR
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,,Grausor din Baragan”

DECLARATIE

Subsemnatul…………………………………………….................................in calitate de indrumator, profesor, 
tutore legal/parinte al elevului participant declar ca:

• Am luat la cunostinta regulamentul festivalului fata de care ma voi conforma.

• Sunt de acord sa cedez organizatorilor Festivalului ,,Grausor din Baragan’’ drepturile aferente pentru promovarea 
imaginii festivalului de cate ori este nevoie.

• Sunt de acord cu toate materialele date sau publicate prin intermediul mass media pt organizarea festivalului.

• Voi trimite toate materialele solicitate ce vor fi folosite in promovarea si desfasurarea spectacolului pana la data 
desfasurarii festivalului; absenta vreunuia dintre acestia aduce dupa sine descalificarea.

• Voi participa in cadrul actiunii si, evident, in momentele ce imi revin in desfasurarea spectacolului concurs, voi 
ajuta organizatorul in desfasurarea festivalului  propriu-zis conform desfasuratorului acestui eveniment. Toate 
angajamentele au fost asumate in urma consultarii profesorului coordonator/tutorelui legal/parintelui.

Data:……………………….

Semnatura tutore legal / parinte:............................................................................................

Semnatura profesor/indrumator/invatator/ insotitor........................................................

Palatul Copiilor Slobozia-Ialomița                                 Scoala………………………………………………….                        

Nr.________din_________                                                                                     Nr______din_____________                         
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Având în vedere prevederile Constituţiei României, ale Legii Învăţământului nr.84/1995 modificată şi completată, ale Legii 
nr.128/1997 – Statutul Personalului Didactic, modificată şi completată, ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
unităţilor şcolare, ale Legii nr.272/ 2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Se încheie prezentul:

                                                                                         

ACORD DE PARTENERIAT

CULTURAL – ARTISTIC  EDUCATIONAL

1.Parțile contractante:

A.  Palatul Copiilor Slobozia, cu sediul in str. Matei Basarab, nr.54A, Slobozia, județul Ialomița,
in calitate de APLICANT, reprezentat de profesor Caluta Roxana in calitate de Director și 
profesor Polizu Nelu-Lazar in calitate de organizator si coordonator de proiect.

           B. Scoala……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

2.Obiectul  contractului:
Obiectul  prezentului contract de parteneriat îl reprezinta colaborarea dintre parțile contractante în 
vederea desfașurarii Festivalului Judetean de Folclor Pentru Copii si Tineret ,,Grausor din 
Baragan” editia a V-a care va avea loc in data de 
16 MAI 2018  la Casa de Cultura Municipala ,,Galax” din Slobozia, incepand cu orele 09.00

3. Grup țintă:
Elevi din ciclurile preșcolar, primar, gimnazial, liceal.
Profesori, Educatori, Institutori, Invatatori, Parinti, alti oameni de cultura.

4.Obligațiile parților: asigurarea de comun acord a condiţiilor optime de derulare a activitatii cultural artistice si
educative  prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor/elevilor.

                    A. Aplicantul  se obligă să :
 Să  informeze participanții despre data și modul de organizare a

concursului;
 Să respecte termenii de desfășurare și regulamentul  concursului;
 Să emită și să distribuie diplome de participare elevilor si cadrelor didactice 

participante.

 Să informeze cadrele didactice , elevii si parintii cu privire la conţinutul cultural – 
artistic si educativ în care  vor fi cuprinşi;

 Sa formeze comisia de jurizare a festivalului;

                    B. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții: 
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 Să mediatizeze concursul în unitațile de invațământ;
 Sa raspunda de elevii pe care ii insoteste la concurs;
 Sa ajute la respectarea ordinii si disciplinei in sala de spectacol;
 Să respecte regulamentul de organizare a concursului;
 Să sustina acordul de parteneriat înregistrat, ștampilat și semnat alaturi de aplicant 

atat la acest festival cat si la alte manifestari cultural – artistice organizate de 
comun acord. 

5. Durata acordului:
Acordul va intra în vigoare la data de ___/___/2018  și este valabil pe perioada ...................... 
Incetarea sau continuarea acordului de parteneriat dupa data mai sus mentionata se va face de 
comun acord intre Aplicant si Partener.
Orice neînţelegeri se vor rezolva pe cale amiabilă.

Aplicant:                                                                                                       Partener:

Director: prof. Căluţă Roxana   
                                                                                                  

                                                    Profesor  coordonator : Polizu Nelu-Lazar
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