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FESTIVAL - CONCURS NATIONAL / EUROPEAN REGIONAL
„EURO DANCE”
REGULAMENT DE ORGANIZARE
INFORMAŢII DESPRE ORGANIZATIA/INSTITUTIA DETINATOARE PROIECT:
Institutia detinatoare proiect: EURO EDUCATION FEDERATION
Proiectul apartine EURO EDUCATION FEDERATION conform dispozitiilor Actului Constitutiv si Statutului federatiei
Articol Nr. 10.8, aliniatele 10.8.4 si 10.8.5
a. Adresa completă: str. C-tin Brancoveanu, Nr. 69, Bl. 47A, Sc. 1, Ap. 32, Mun. Craiova, jud. Dolj
b. Adresa e-mail: euro.music.dance@gmail.com
c. Nr. de telefon: +40770580840
d. Site web: http://www.euroeducation.ro
e. Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): domnul Ionescu Marius, presedinte
e-mail: yonescu_marius@yahoo.com

INFORMAŢII DESPRE APLICANT:
Numele unităţii de învăţământ aplicante: SCOALA POPULARA DE ARTE, TARGU JIU
Adresa completă: Str. Alecsandri Vasile, 53, Târgu Jiu, Gorj, Romania
Site şi adresă poştă electronică: web: http://artegorj.ro/
Persoană de contact :
1. Ionescu Marius, Tel 0770580840, email: euro.music.dance@gmail.com
2. Prof. Suvar Alina, Tel. 0763646211, e-mail: alinadiana_ro@yahoo.com (Liceul de Arte C.
Brailoiu)
3. Prof. Doru Ciobanu: Tel. 0760611698, email: dorutheos@gmail.com (Scoala Populara de
Arte Tg Jiu)

INFORMAŢII DESPRE PROIECT
Titlul proiectului:

FESTIVALUL – CONCURS NATIONAL/INTERNATIONAL
DE DANS PENTRU COPII „EURO DANCE”

Categoria în care se încadrează proiectul: cultural – artistic
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CAP. I DISPOZIŢII GENERALE
Proiectul Festivalului – Concurs interjudetean ,,EURO DANCE” a fost elaborat în conformitate cu recomandările
M.E.C.T.S. cuprinse in Anexa 2 la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr 3035/10.01.2012
privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si desfășurare a competițiilor scolare si a Regulamentului de
organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, scolare si extrascolare şi are în vedere următoarele
condiţii:
Respectarea Legii Educatiei, a Statutului personalului didactic şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
instituţiilor implicate;
Eficientizarea procesului instructiv-educativ şi modelarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor ţinând seama de
potenţialul educativ al învăţământului şi de nevoia de consolidare a relaţiilor dintre educaţia şcolară şi cea
extraşcolară;
Echipa de proiect este direct răspunzătoare de modul de organizare şi desfăşurare al acestuia.

CAP. II CONDITII DE PARTICIPARE
Pe scena festivalului vor participa copii si tineri amatori din scoli, licee sau cluburi ale elevilor,
cu varsta cuprinsa intre 6 si 18 ani ( 19 ani neimpliniti ), care au înclinaţie pentru dans .
Formatiile inscrise in concurs vor fi alcatuite din minim 15 membri.
O formatie/ansamblu se poate inscrie in concurs cu maxim 3 momente de dans pe toate categoriile
si maxim 1 sau 2 in functie de timp si numarul concurentilor pe o singura sectie.
Concursul se va desfăşura pe categorii de vârstă si sectiuni:
 Categorii de vârstă:
o elevi ai cls. I-IV – 6 – 10 ani
o elevi ai cls. I-VIII - 11 – 14 ani
o elevi ai cls. IX – XII – 15 – 18 ani
 Sectiuni:
o Dans modern
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o Dans popular
o Dans sportiv/balet
o Dans majorete
o Dans comedie
o Dans de caracter (oriental, tiganesc, spaniol, polonez, rusesc, grecesc, international
etc.)
O formatie poate participa la una sau mai multe sectiuni ale concursului.
Momentul unui dans va avea durata maxima de 3.30 – 4.00 min.

CAP. III INSCRIEREA PARTICIPANTILOR
Înscrierea în concurs se va face pe baza FISEI DE INSCRIERE. ( ANEXA 1).
Fişa de inscriere şi negativul piesei pentru concurs ( in format .mp3, .wav ) vor fi expediate prin
e-mail până la data de ________03 iunie 2016_______ (data postei), pentru realizarea
desfasuratorului de concurs si a playlist-ului.
Adrese de expediere: e-mail : euro.music.dance@gmail.com
Site-ul: www.euromusicdance.ro
Posta: Destinatar: ___________________________________________ cu mentiunea ,,Pentru
festivalul EURO DANCE”

CAP. IV DESFASURAREA CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura în ziua de __________________ începând cu ora 9,00 în sala
________________________________________________ , dupa urmatorul program:
- Deschiderea festivalului - Cuvantul organizatorilor
- Evolutia formatiilor inscrise in concurs pe sectiuni si grupe de varsta:
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- categoria 6-10 ani
- categoria 11-14 ani
- categoria 15-19 ani
- Scurt program artistic in afara concursului;
- Deliberarea juriului si aprecieri asupra festivalului;
- Premierea castigatorilor;

CAP. V JURIUL
Din juriu fac parte reprezentantii organizatiilor partenere in proiectul nostru, reprezentanti mass- media,
profesori/ instructori de dans. Presedintele juriului: _________________________
Jurizarea se va face simultan cu evoluţia fiecărei echipe.
Criteriile de punctaj sunt (pentru maximum 20 de puncte) urmätoarele:
Greutätile tehnice ale dansului;
Precizia executiei, armonia tehnicii si a echipamentului la formatii;
Muzicalitatea coregrafiei si a executiei;
Multitudinea coregraficä a executiei;
Interpretarea personalä a executantului;

CAP. VI COSTUMELE / TINUTA SCENICA
Se pot folosi costume liber alese in toate clasele.
Costumele trebuie sä sublinieze caracterul dansului.
Costume care ies din comun, nu au influentä asupra punctajului.
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CAP. VII PREMIEREA
Se vor acorda la fiecare categorie de vârstă şi fiecare secţiune de dans, premiul I, II, III,
menţiuni si premii speciale. Se pot acorda si premii materiale sau financiare in functie de bugetul
proiectului.
Formatia care va obţine nota maximă, indiferent de categoria de vârstă, va obţine marele premiu al
festivalului, trofeul ”EURO DANCE”;
Vor mai fi oferite participanţilor la festival, premii speciale din partea partenerilor şi sponsorilor;
Se va acorda fiecărei formatii inscrise in concurs diplomă de participare.
Se va acorda fiecărui profesor instructor diploma de merit, iar profesorilor elevilor laureaţi din
concurs, diploma de excelenţă.
Pe diplome va fi precizat şi numele coregrafului/cadrului didactic îndrumător. Diplomele de
participare se vor înmâna personal în ziua competiţiei. Participarea la festivitatea de premiere este
obligatorie pentru toate formatiile inscrise in concurs.

CAP. VIII DISPOZITII FINALE
Nu se admite participarea , in calitate de concurenti , a elevilor care urmeaza cursuri de dans de
performanta.
Evoluţia în concurs va fi stabilită de către organizatori pe secţiuni şi categorii de vârstă în funcţie
de numărul celor înscrişi în concurs;
Participanţii vor fi prezenţi în sală cu cel puţin 15 min. înainte de ora intrării în concurs.
Conducătorii formatiilor vor respecta îndrumările organizatorilor privind intrarea în scenă şi ieşirea
din scenă.
Contestaţiile privind deciziile juriului nu sunt admise;
Concurenţii sunt rugaţi să participe la gală în ţinută festivă;
In cazul in care numarul participantilor este insuficient pentru acoperirea unei sectiuni,
organizatorul isi asuma dreaptul de a renunta la sectiunea respective;
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Necesarul tehnic (sonorizare) va fi pus la dispozitie de catre organizatori:
Organizatorii au încrederea că pe parcursul programului se va crea o atmosferă loaială, de
colaborare şi respect reciproc faţă de toţi participanţii şi mai ales faţă de juriu

CAP. IX COORDONATORI PROIECT
1. Dl. Ionescu Marius – coordonator tehnic
2. Prof.: Suvar Alina – coordonator inscrieri, desfasurare
3. Prof.: Doru Ciobanu - presedinte juriu
4. Prof.: Cioaba Ionel – coordonator organizare
5. Prof. : Ilie Iustina –coordonator organizare si juriu

REZUMATUL PROIECTULUI
a. ‚,EURO MUSIC” & „EURO DANCE’’ este un Festival – Concurs National/International
de muzica si dans adresat elevilor din invatamantul preuniversitar.
b. Numar de elevi implicati : aproximativ 200
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
Activitatea nr 1: Organizarea si desfasurarea Festivalului -Concurs de Dans pentru copii
,,EURO DANCE”
Activitatea nr 2: Organizarea si desfasurarea Festivalului -Concurs de Muzica pentru copii
,,EURO MUSIC”
d) Organizatori:
EURO EDUCATION FEDERATION
SCOALA POPULARA DE ARTE TÂRGU JIU
e) Parteneri
ASOCIATIA PARADIGME EDUCATIONALE
ASOCIATIA EURO HOUSE ROSIA DE AMARADIA
CLUBUL SPORTIV RENSHI MOTRU
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ANEXA 1

FISA DE INSCRIERE
FESTIVALUL-CONCURS EUROPEAN REGIONAL DE DANS PENTRU COPII(6-18 ani)
„EURO DANCE” - EDITIA a IV-a 2016

ŞCOALA/ORGANIZATIA:……………………………………...........................................
LOCALITATEA:…………………………………...................................................….........
JUDEŢUL:…………………………………………......................................................…….
NUMELE CONCURENTULUI / FORMATIEI: ..................…………………………….
SECTIUNEA:..........................................................................................................................
DANS 1:………........................................................................................................................
DANS 2:………........................................................................................................................
CATEGORIA DE VARSTA:..................................................................................................
PROFESOR COORDONATOR:.……………………………..……………………………
TELEFON:……………………………………………...........................................................
ADRESA E-MAIL: ………………………………..........................................……………...
SCURTA PREZENTARE A ACTIVITATII CONCURENTULUI :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
.

…………………………………………………………………………………………………
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