
 

                     

 

 



               Regulamentul Concursului  Judeţean de Dans  

                         “Flori de mai ”, EDIŢIA A-XI-A 

                                        30 mai 2015  

   Consideraţii generale 

                         Concursul judeţean de dans  se adresează copiilor şi adolescenţilor care 
frecventează ore de dans in cadrul şcolilor şi cluburilor  din judeţul Ilfov. 

                          Concursul urmăreşte realizarea următoarelor obiective: 
 < Descoperirea şi stimularea copiilor cu aptitudini deosebite; 

        < Realizarea unui cadru adecvat de întrecere şi spectacol; 

        < Reconsiderarea valorică a valenţelor educativ-recreative ale dansului; 

        <Schimburi de experienţă între conducătorii de formaţii, privind demersul artistic si tehnic. 

  

                                  Concursul “Flori de mai” se organizează în oraşul Chitila , în data de 

30.05.2015,începând cu ora 9.00, de către M.E.C.T.S., prin Inspectoratul Şcolar al Jud. 

Ilfov şi Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov cu sprijinul Primăriei oraşului Chitila, Casei de 

cultură “Tudor Arghezi” din Chitila , la care se adaugă numeroşi colaboratori, voluntari, 

sponsori. 

                  În concurs pot participa: formaţii (10-15 membri), grupuri (9-3 membri) sau 

individual.              

                                  Fiecare echipă va putea prezenta în concurs maxim  două dansuri  pe 

categorie de varstă, din urmatoarele genuri:   

                                                - dans de caracter; 

                                                -dans  modern,  

                                                -dans clasic,  

                                                - dans contemporan,                

                                                - dans sportiv-standard ,latino, rock’n roll 

                                                -dans popular;popular stilizat, 

                                                -dans aerobic,majorete  

                                                -fantezie coregrafică, dans de revistă, alte genuri. 

                              Durata fiecarei evoluţii  va fi cuprinsă intre 2’30”- 3’30”; repertoriul şi 

costumaţiile sunt la latitudinea concurenţilor şi trebuie să se încadreze în limitele 

decenţei şi genului de dans abordat; piesele vor fi înregistrate pe CD audio (cu numele 

formaţie şi al categoriei de dans scris  pe CD). 

                                Concursul cuprinde următoarele categorii de vârsta:6-10ani(ciclul primar); 11-

14 ani(ciclul gimnazial);  15-19ani(liceu) 

 

                             Organizare şi desfăşurare                 

 
 Înscrierea concurenţilor se va face pîna cel tarziu 6.05.2015, prin retrimiterea fişei de 
înscriere anexată la regulament, prin poştă la adresele de E-mail : ccebuftea@yahoo.com 
sau adresa personală a profesorului coordonator- Oprea Livia:livia.oprea25@yahoo.com, . 

mailto:livia.oprea25@yahoo.com,


 Fişa de înscriere  este importantă în realizarea cu succes a organizării concursului, pe baza 
acesteia stabilindu-se programul de desfaşurare, premierea.Depăşirea datei de înscriere 
atrage după sine neînscrierea în concurs. 
               
                Evaluarea festivalului va fi realizată de către un juriu de specialitate  din care vor 
face parte inspectori, profesori de specialitate. 
                 Jurizarea se va face în funcţie de coregrafie, grad de dificultate, număr de 
schimbări de formaţii, atitudine,expresivitate, muzicalitate, sincronizare, concordanţa  
intre costume si genul de dans. 
                Se acordă câte trei premii şi menţiune  pe categorii de vârstă , genuri de dans şi 
tipuri de formaţii, aplicând o grilă de punctaj stabilită de juriu.Formaţiile  premiate vor  
primi o diplomă şi trofeu. 
 

                            Consideraţii finale 
 
               Fiecare delegat va prezenta un proces verbal de prevenire a accidentelor şi a 
comportamentului neadecvat pe perioada desfaşurării concursului şi un tabel nominal cu 
numele şi  semnătura participanţilor, aprobate de unitatea şcolară. 

         Pentru orice nelamurire, vă stăm la dispoziţie pe adresele de E-mail sau la 

telefonul instituţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              

                                         FIŞA DE ÎNSCRIERE LA 

 

       CONCURSUL JUDEŢEAN DE DANS „FLORI DE MAI”                                          

                                                30 MAI 2015  

          

 

 

 INSTITUŢIA DE ÎNVÄŢÄMÂNT........................................................................ 

      LOCALITATEA/JUDEŢUL................................................................................... 

               NUMÄR DE TELEFON........................................................................................... 

                E-MAIL.................................................................................................................... 

 

 DENUMIREA FORMAŢIEI............................................................................... 

 SECŢIUNEA/GENUL ARTISTIC LA CARE CONCUREAZÄ :  

              ................................................................................................................................ 

    

 CATEGORIA DE VÂRSTÄ :  

a) 7 - 10 ani................ 

b) 11-14 ani................ 

              c)15-18 ani.................. 

   *MEMBRI .............DIN CARE : FETE .........., BÄIEŢI ................ 

                                                                         

                                                                               Profesor,antrenor,însoţitor, 

                                                                                        


