
REGULAMENT
 DE ORGANIZARE ŞI  DESFĂŞURARE A

CONCURSULUI  JUDEŢEAN DE  PICTURĂ 
PENTRU PREŞCOLARI     

« IOSIF   HAMZA » 

Ediţia  a IX–a  2012
   
Tema concursului  ”Flori şi fluturi”

   Concursul de pictură “ Iosif Hamza “ se  adresează colectivelor de copii 
preşcolari din grădiniţele din judeţul Maramureş;
 Art.1 – La concurs pot participa copii între 4 -7 ani din toate unităţile de 
învăţămînt preşcolar din judeţul Maramureş;
 Art.2 – Numărul de lucrări acceptate va fi de maximum 5 pe grădiniţă;
 Art. 3 – Lucrările trimise pentru concurs vor fi executate în exclusivitate de 
către copii ;
 Art. 4 – Lucrările vor fi jurizate de o comisie formată din profesori  de 
specialitate de la Palatul Copiilor şi de la Liceul de Artă;
 Art. 5-  – Se va respecta tema  prevăzută în derularea concursului;
Art. 6 –     Date tehnice :

• Lucrările vor fi executate pe foaie de desen  A4  , exclusiv în 
acuarelă

    ( fără paspartu);
• Lucrările vor avea înscrise pe verso , urmatoarele date :

 nume ,prenume (copil) 
 grădiniţa 
 educatoare şi/sau profesor îndrumător
 titlul lucrării

Art.7–  Lucrările vor fi trimise la Grădiniţa de Artă , str. Minerilor nr. 35, 
Baia Mare , comform graficului;
Art.8–  Criterii de jurizare : originalitate, expresivitate, acurateţe;
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Art. 9– Lucrările care nu vor corespunde cerinţelor mai sus menţionate 
,precum şi cele care vor fi peste nr.  stabilit pe unitate ,  vor fi respinse;
    Parteneri :
• Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş
• Palatul Copiilor
   Derularea concursului:
    Etapa I :  10-15mai -difuzarea regulamentului;
    Etapa II : Până în data de 31 mai lucrările vor fi trimise la Grădiniţa de 
Artă ;
    Etapa III : 4 - 8 iunie - jurizarea lucrărilor ;
    Etapa IV : In perioada 11 – 15 iunie diplomele obţinute (inclusiv diplome 
de participare) vor fi trimise grădiniţelor participante ;
Coordonatori: 
  Inspectori învăţământ preşcolar:
  Prof. Marcela Pop, ……………
  Prof. Georgeta Pop ……………
 
Organizatori:

 Prof. Camelia Moisima, Palatul Copiilor………
Prof.. Lucia Oltean , Grădiniţa de Artă…………
Prof . Raţ Georgeta , Grădiniţa cu program prelungit nr.10………..

 NOTA –   Grădiniţele participante , sunt rugate să contribuie cu suma de
 15lei / unitate. Informaţii suplimentare puteţi obţine la Grădiniţa de 
Artă,tel.0362809947; Lucia Oltean,tel.0720794222
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