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Concursul judetean on line de recitat poezii  

Pe aripile copilariei, pe aripile prieteniei… 

 

Organizatori: 

Consiliul Judeţean Brăila, Primăria Mun. Brăila și Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Brăila 

Scopul concursului: descoperirea, promovarea talentelor poetice, îmbogăţirea universului 

cunoaşterii elevilor, stimularea creativității, dezvoltarea capacităţii de exprimare în limba 

română dar și creșterea gradului de implicare al preșcolarilor și al elevilor în activități culturale 

și de dezvoltare personală.  

Tema concursului:  
Copilaria/Prietenia 
 
Înscrierea în concurs: 
Participantii vor trimite la adresa de email concurs.creatie.braila@gmail.com  in intervalul 01-14 

iunie 2020, clipuri video in care vor recita poezii la alegere pe tema 

copilariei/prieteniei.Clipurile video  vor fi insotite de: 

 - nume si prenume participant 
 - varsta implinita si clasa (acolo unde este cazul) 
 - nume si prenume profesor coordonator(acolo unde este   
                                         cazul) 

 - titlul poeziei 
 - declarația privind Protecția datelor cu caracter personal      
                              (anexa la prezentul regulament) 

 
Numarul de poezii  cu care se poate înscrie un participant-1 
 
Numarul maxim de participanti-30 

Criteriul de participare ,,Primul venit, primul servit’’ 

Vârsta de participare:  5-16 ani 
 
Juriul este compus din personalități din domeniu și profesori. 
Jurizarea concurentilor se va face in intervalul 15-19 iunie 2020. 
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Criterii de jurizare: 
Juriul va desemna clipul video câștigător, ținând cont de următoarele criterii de jurizare : 
 

o Interpretarea poeziei, fluența expunerii  
o Intonația adecvată momentelor expunerii, stăpânirea perfectă a poeziei recitate;  
o Pronunția 
o Încadrarea în tema concursului 
o Creativitate și originalitate 
o Claritate și corectitudine în exprimare 

 

Se vor acorda: 
 
Premiul I- participarea la o lecție demonstativă gratuită de inițiere in arta tesutului, la razboiul 
de tesut, in Atelierul ARTT din cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale Braila. 
Premiul II- participarea la o lecție demonstrativă gratuită de inițiere in arta modelării lutului, în 
cadrul Atelierului de Ceramică al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Brăila. 
Premiul III-un obiect artizanat realizat in cadrul Atelierului ARTT din cadrul Centrului Judetean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila. 
Lecția demonstrativă gratuită de inițiere in arta tesutului, la razboiul de tesut, in Atelierul ARTT    

din cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila cât și Lecția 
demonstrativă gratuită de inițiere in arta modelării lutului, în cadrul Atelierului de Ceramică al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila vor fi 
programate în funcție de evoluția Covid-19. 

 
 
Anuntarea castigatorilor se va face in data de 22 iunie 2020 si  va fi postată  pe pagina de  
facebook  a Organizatorului (https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila). 
In vederea descoperirii, promovării  talentelor poetice, stimulării creativității și creșterii 
gradului de implicare al preșcolarilor și al  elevilor în activități culturale și de dezvoltare 
personală toate clipurile  inscrise in concurs  vor fi postate pe pagina 
https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila 
Toti participanții vor primi diplome in format digital. 
 
Nu se percep taxe de înscriere. 
 

Tinand cont de masurile restrictive adoptate in vederea prevenirii si limitarii raspandirii  Covid 
19, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile privind desfasurarea concursului 
 
Detalii suplimentare- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale 
Braila, e-mail: concurs.creatie.braila@gmail.com; 
https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila 
tel: 0239/61.47.10; 0725.52.68.10 
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DECLARAȚIE 

 

Subsemnata/ul ................................................................................... prin prezenta, acord 
dreptul Centrului  Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, ca 
prin intermediul persoanelor împuternicite, să prelucreze date cu caracter personal, conform 
Regulamentului General pentru Protecția Datelor Personale EU 679/2016 (GDPR) pentru  
Concursul online de recitat poezii Pe aripile copilariei, Pe aripile prieteniei 

În vederea participării la acest concurs  on line de poezie,  sunteţi obligat(ă) să furnizaţi 

datele personale si sa va dati acordul cu privire la postarea clipului video trimis pentru concurs, 

pe pagina de facebook a organizatorului. 

 Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de toate aceste facilități.  

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate 

numai următorilor destinatari: autorități publice centrale și locale, partenerii contractuali ai 

operatorului etc.  

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra 

datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.  

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să 

solicitaţi ştergerea datelor.  

 

Data               

                                        Semnătura 

 

 

 
 


