MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ROVINARI
STR.MUNCII, NR.1 CUI: 23029499: TEL./FAX. 0253/372072
E-mail : maria_pasarin@yahoo.com
Web: www.tara-povestilor.ro

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS INTERJUDETEAN
,,ATLEȚII LA CONCURS ”
EDIŢIA a VI-a
2019
Unitatea de învățământ................................................................
Adresa ...........................................................................................
Sectiunea 1 (joc sportiv)…..................................
Secțiunea 2(dans modern)…......................
Nume copii pe fiecare proba, sectiunea: Joc sportiv
 alergare cu predarea ștafetei (2 copii)..........................................................................
 conducerea mingii (1 copil)..............................................................................................
 deplasarea cu sacul (1copil)...........................................................................................
 saritura intr-un picior (1 copil)…………………………………………………………
 alergare-viteza (1 copil)…………………………………………………………………………………………………….
Nume Cadru didactic indrumator.......................................................................................................
e-mail personal:.................................................................................................................................
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Nr………din………………………….
GRĂDINIŢA/ŞCOALA
Adresa:
Nr. de
telefon/fax:_
E-mail:
Nr………din……………………………..
ACORD DE PARTENERIAT
Gradinita cu Program Prelungit Rovinari cu sediul în str. Muncii ,nr.1 , reprezentată de
doamna prof. Păsărin Maria, în calitate de director, prof. Cincă Mihaela Emilia, în calitate de
coordonator concurs și
Gradinita/Scoala....................................................., cu sediul in.......................................
....................................................................................,reprezentata prin......................................
..................................................................................................................................................... în
calitate de cadre didactice îndrumătoare participante la concursul interjudețean ”Atleții la
concurs” iunie 2019
Convin asupra prezentului protocol de colaborare, pe bază de parteneriat pentru stabilirea si
dezvoltarea relatiilor de colaborare în domeniul educatiei.
1. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și
partener în vederea organizării și desfășurării activităților extrașcolare din proiect în instituțiile
proprii sau puse la dispoziţie de parteneri.
2. Obligatiile partilor:
A) Aplicantul se obliga :
 să informeze partenerii asupra activităților din proiect;
 să realizeze Jurnalul proiectului ;
 să centralizeze rezultatele individuale ale partenerilor;
 să organizeze Concursul interjudețean;
 să respecte termenele de desfășurare ale concursului;
 să emită și să distribuie diplomele echipelor premiate;
 să distribuie diplomele de participare copiilor și cadrelor didactice îndrumatoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții:
 să mediatizeze concursul în unitatea de învătământ;
 să selecteze copiii participanți la concurs;
 să pregătească copiii pentru activitate;
 să verifice și să raspundă de starea de sănătate a copiilor participanți la concurs și de
rezistența acestora la efortul fizic;
 să respecte regulamentul de desfășurare al concursului;
 să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
3. Durata acordului:

