
REGULAMENT 

Concursul județean de recitare și creație „Poezii verzi” 

Concurs inclus în C.A.E.J. 2022-2023, poziția E32 

 

Organizator: GPP. „MANÓCSKA”, Tg. Seciuesc 

Structura concursului:  

Concursul o să aibă două părți: 

Partea I.: Concurs de creație: Fekete Vince: „Csigabánat” 

Partea a II.- a: Concurs de recitare: Preșcolarii din grupa mare din grădinițele care au 

câștigat titlul de  „ZÖLD ÓVODA” și  „ZÖLD TALLÉR”. 

Cerințele înscrierii: 

Partea I.: Preșcolarii pot participa la acest concurs prin trimiterea a două lucrări ce vor fi 

jurizate și premiate, și la final expuse la expoziția organizată în G.P.P. „MANÓCSKA”, Tg. 

Seciuesc, în data de 23.03.2023. 

Așteptăm lucrările preșcolarilor în plic, la adresa G.P.P. „Manócska”, Tg. Seciuesc, Str. 

Grădiniței nr. 1/A, 525400 până la data de 16.03.2023 

Fiecare copil va confecționa o ilustrare, în format A4 cu tematica concursului. 

Lucrările se pot realiza cu diferite tehnici. 

Lucrările vor fi depuse în plic cu următoarele date în colțul din dreapta sus (nume, prenume, 

grupa, numele educatoarei) 

 

Partea a II-a: La concursul de recitare pot participa o educatoare cu un preșcolar. 

Participanții la acest concurs trebuie să trimite numele preșcolarilor, textul poeziei cu care 

participă la concurs și o fotografie cu o activitate „verde”, cu o scurtă descriere, desfășurată 

în grupa respectivă. Așteptăm aceste date pe adresa de e-mail: shildegard@yahoo.com sau 

nagyantonia14@gmail.com  până în data de 16.03.2023. 

La finalul concursului se vor acorda diplome pentru primele trei locuri, mențiuni și diplome 

de participare. 

Atașăm următoarele: -Fișă de înscriere 

                                  -Acord de parteneriat 

Persoana de contact 

Kovács Adél 

Tel. 0766778469 

E-mail: adel.kovacs1983@gmail.com  
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1. Melléklet  

 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

„ZÖLD VERSEK” 

MEGYEI VERSMONDÓ ÉS ILLUSZTRÁLÓ VERSENY 

I.szekció: versillusztráló verseny  

 

 

 

TANINTÉZMÉNY NEVE: 

 

TANINTÉZMÉNY POSTAI CÍME: 

 

CSOPORT NEVE: 

 

CSOPORTVEZETŐ ÓVÓNŐ(K) NEVE: 

 

ELÉRHETŐSÉG (telefonszám, e-mail cím): 

 

 

 

 

 

Keltezés:                                                                                                       Aláírás: 



2. Melléklet 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

 

„ZÖLD VERSEK” 

MEGYEI VERSMONDÓ ÉS ILLUSZTRÁLÓ VERSENY 

II.szekció: versmondó verseny 

 

 

 

TANINTÉZMÉNY NEVE: 

 

TANINTÉZMÉNY POSTAI CÍME: 

 

CSOPORT NEVE: 

 

CSOPORTVEZETŐ ÓVÓNŐ(K) NEVE: 

 

ELÉRHETŐSÉG (telefonszám, e-mail cím): 

 

 

 

 

Keltezés:                                                                                                       Aláírás: 



3.Melléklet 

Grădinița cu program prelungit Manócska                       Grădinița:_______________________ 

Str: Grădiniței Nr.1                                                           Str: ________________  Nr. ________ 

Loc. Tg. Secuiesc, Jud. Covasna                                      Loc. _____________ Jud. __________ 

Tel/ Fax: 0267/361631                                                    Tel. ____________________________ 

Director:Borcsa Mária                                                      E-mail: _________________________ 

Nr: .......... /...................................                                  Nr. ................. / .................................... 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Încheiat astăzi, ________________________ între unitățile de învățămînt: 

 Grădinița cu Program Prelungit Manócska, reprezentată de Borcsa Mária în calitate de director, 

și 

 Grădinița 

_______________________________________________________________________ 

 

Concurs județean „ ZÖLD VERSEK- POEZII VERZI” , ediția I,2022 

Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabilă pe perioada anului școlar 

2022-2023 

 

Unitatea organizatoare se obligă:  

 să distribuie regulamentul concursului grădinițelor partenere 

 să asigură jurizarea concursului 

 să oferă tuturor participanților diplome și premii 

 să mediatizeze rezultatele concursului 

Unitatea colaboratoare se obligă: 

 să disemineze informațiile despre concurs 

 să înscrie preșcolarii în concurs 

 să  pregătească și să îndrume copii înaintea concursului   

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca aceasta să se deruleze 

conform scopului stabilit. 

Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare instituție. 

Unitatea inițiatoare:                                                             Unitatea parteneră: 

      Director: Borcsa Mária                                                           Director: 

 

Coordonatorii proiectului:                                                      Colaboratori: 

 Borcsa Maria, Kovács Adél                                              


