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Olimpiada Sportului Școlar - Ritm, mișcare și culoare   

Regulament  concurs 

 

1.Concursul cuprinde nai multe  secţiuni /genuri de dans admise: 

Dans modern/contemporan; 
Dans sportiv ; 
Dans cu temă (mişcări executate după libera imaginaţie a fiecărui îndrumător, pe diferite tipuri de 
muzică;) 
Gimnastică ritmică; 
Gimnastica aerobica. 

 

2. Programul artistic – este necesar să fie în concordanţă cu tema concursului;  

Fiecare cadru didactic îndrumător care participă la această secţiune va prezenta un   moment artistic, care să nu 

depăşească 5 min., pe fragment melodic /negativ adecvat varstei prescolare, inregistrat pe DVD/MP3, care va fi 

predat odata cu fișa de inscriere in concurs. 

 3. Înscrierile se vor face in perioada 15.05 –27.05.2019, completând Formularul de înscriere(Anexa 1), pe care il 

vor transmite la ISJ Tulcea, d-nei insp.scolar, prof. Steliana Mincu . 

Gradinitele cu un numar mai mare de 5 grupe de prescolari pot participa cu 2 formații, in urma selectiei pe unitate. 

4. Concursul se va desfăşura in perioada 06.06 2019, pe scena Palatului Copiilor , incepand cu orele 9.00, conform 

programării.  

5. Comisia de jurizare va fi formata din inspectori şcolari şi profesori de specialitate, personalităţi 
recunoscute  în domeniul activităţilor cultural-artistice şi sportive . 

CRITERII DE EVALUARE 

 Coregrafie; 

 Originalitate; 

 Expresivitate; 

 Concordanţa costum – dans ; 

 Selectarea tematicii, costumelor, miscărilor gimnasticii/dansului în concordanţă cu vârsta 
copilului, pastrand decenta necesara; 

 Postura corporală ; 

 Mesajul transmis ; 

 Sincronizarea miscarilor in ritmul muzicii; 
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Anexa 1. 

Fişă de înscriere la concursul județean 

Olimpiada Sportului Școlar - Ritm, mișcare și culoare  , ediţia a V– a, 

Tulcea, 2019 

Unitatea şcolară: ____________________________________________________________  

Adresa  __________________________________________________ 

Nr.________/__________________ 

Telefon________________________ Fax_______________________ 

Nume cadru didactic participant: 1._____________________________________________ 

                                                             2. _____________________________________________ 

Telefon: __________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

 

Nr. 

crt. 

 Denumirea formatiei   

 

Sectiunea de 

gimnastica/dans 

Grupa Număr  

prescolari 

1.     

2.     

 

 

Director, 

(Nume, prenume, semnatura,  stampila) 

 

 


