Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa
Colegiul Naţional de Arte Regina Maria Constanţa
organizează

Concurs de
FOTOGRAFIE, AFIŞ,
ŞI COLAJ

în cadrul Concursului Naţional Educaţie
pentru Sănătate, ediţia a VI-a,
Mai, 2016
Locaţie: CNA Regina Maria Constanţa
Participă: elevi de la clasa pregătitoare şi
clasele I-XI
Condiţii de realizare a afişului:
Tehnica: tempera, guaşe, acrilice, pastel, mixtă;
Dimensiunea afişului 42/60;
Participă la această secţiune elevii de la clasa a VII-a
până la clasa a XI-a (VII-XI).
Tematica clasele VII-VIII- Prevenirea diabetului

zaharat
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Titlul - O viaţă dulce, fără diabet!
Tematica clasele IX-XI - Prevenirea diabetului

zaharat

Sănătos şi longeviv.
comportament, nu în sânge!
Titlul

-

Zahăr

în

Condiţii de realizare a colajului:
Participă la această secţiune elevi de la clasa
pregătitoare şi clasa I;
Lucrările vor fi realizate la şcoală, în echipă de 3 elevi,
sub îndrumarea cadrului didactic;
Dimensiuni şi forme – foaie de bloc, format A4 sau la
alegere.
Tematica - Alimentaţie sănătoasă şi mişcare

pentru prevenirea bolilor
Titlul - Eu mănânc sănătos şi fac mişcare în
fiecare zi! Poţi si tu!

Condiţii de realizare a fotografiei:
Participă la această secţiune elevi începând cu clasa a
II-a până la clasa a VI (II-VI);
Lucrările sunt individuale;
Dimensiuni -15x20 sau la alegere.
Tematica clasele II-IV - Alimentaţie sănătoasă şi

mişcare pentru prevenirea bolilor
Titlul - Eu mănânc sănătos şi fac mişcare în
fiecare zi! Poţi si tu!
Tematica clasele V-VI - Prevenirea diabetului
zaharat
Titlul: O viaţă dulce, fără diabet!
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Informaţii generale:

Toţi elevii vor primi Diplome de participare la

Concursul Naţional Educaţie pentru Sănătate, Ediţia a
VI-a, mai 2016, Constanţa.

Lucrările vor fi realizate în şcolile de provenienţă ale
elevilor şi vor fi trimise prin poştă cu cel puţin 2 zile
înainte de organizarea concursului (mai 2016).
În plicul/pachetul cu lucrări se va introduce şi un alt
plic cu adresa completă (nume, prenume, şcoala,
str..., nr.., localitate, judeţ, cod) pentru expedierea
diplomei.
Lucrările (afiş, fotografie, colaj) trimise în plic/pachet
vor avea înscrise pe verso: secţiunea, nume şi
prenume autor/autori, clasa, şcoala, localitatea şi
judeţul, titlul lucrării, nume profesor îndrumător;
aceleaşi informaţii se trimit în format scris, tabelar,
document distinct, şi pe email la adresa:
dianaadriana2003@yahoo.com.
Adresa de expediere: Colegiul Naţional de Arte Regina
Maria Constanţa, Bulevardul Al. Lăpuşneanu, Nr. 11,
Constanţa, judeţul Constanţa, Cod 900196, Concursul
Naţional Educaţie pentru Sănătate, prof. Victoria
DOROBANŢIU.
Pentru orice informaţie suplimentară, vă rugam folositi
adresa de email: dorobantiu.victoria@yahoo.com/
mobil: 0723069706 sau dianaadriana2003@yahoo.com
Pentru secţiunile fotografie, colaj şi afiş prezenţa
elevilor şi/sau a profesorilor nu este impusă de
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regulament. Participarea este opţională. Nu se asigură
decontarea transportului şi cazarea.
În situaţia în care doriţi să participaţi vă aşteptăm cu
drag.
Mulţumim.
Organizatorii.
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