
REGULAMENT  

FESTIVALUL MUNICIPAL  “DANSUL, UN STIL DE VIAȚĂ”  

EDIȚIA  I 
 30 MAI  2018 
 BUCUREȘTI 

 

GRĂDINIȚA NR. 116, SECTOR 1, BUCURESTI, ORGANIZEAZĂ FESTIVALUL MUNICIPAL 
DE DANS ,,DANSUL, UN STIL DE VIAȚĂ” EDIȚIA I, cuprins în CAEM 2018, la secțiunea A6 –
Domeniul cultural – artistic, Dans / Muzica,  la poziția 1, pag. 13, BUCUREȘTI,  în data  de 30  mai  2018, 
fiind o manifestare cultural-artistică organizată in colaborare cu: Inspectoratul Școlar al Municipiului Bucuresti, 
Catedra Învățământului Preșcolar- Sector 1, Primăria Sectorului 1, Clubul Sportiv Davidans, Club Sportiv 
Național Olimpic TRIUMF, Asociatia Municipală Sportul pentru Toți, Bucuresti. 
Scopul acestei manifestări este promovarea culturii și a artei în rândul publicului, precum și crearea unui cadru de 
recunoaștere a valorilor artistice și culturale. 
Obiectivele festivalului sunt: identificarea și promovarea copiilor cu potențial deosebit în domeniul artistic; 
însușirea valorilor culturii naționale și universale; realizarea schimbului de experiență în privința modului de 
organizare și desfășurare a festivalurilor; promovarea spiritului de competiție, a lucrului în echipă și fair-play; 
socializare și stabilirea unor noi relații de prietenie; dezvoltarea personalității copiilor prin stimularea abilităților 
de exprimare prin dans, pe durata desfăşurării festivalului; oferirea de alternative la petrecerea timpului liber; 
implicarea activă a copiilor din comunitate în activitățile desfășurate în cadrul proiectului.  
 
Organizatorii festivalului sunt: Catedra învățământului preșcolar Sector 1, Gradinita nr. 116 și Clubul Sportiv 
Davidans. 

 
Parteneri implicați: 

 
 INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

CATEDRA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR SECTOR  1,  BUCURESTI 
PRIMARIA SECTORULUI 1, BUCURESTI 
GRĂDINIȚELE DIN SECTORUL 1 
 
Echipa de proiect: 
 
Coordonator Proiect:  Director: Prof. RIZEA MARIANA SANDA Tel: 0733056864 
Prof. înv. preșcolar:  AGACHI CAMELIA     Tel: 0727897665 
Prof. înv. preșcolar:  BĂNULESCU ROXANA    Tel: 0723277762 
Prof. înv. preșcolar:  CIOPARU RALUCA     Tel: 0734191143 

 
Participanţi: 

 
Echipe din unităţi de învăţământ: grădinițe, cluburi sportive, palatele copiilor din Bucureşti. 
Festivalul este destinat preșcolarilor de nivel începător, aceștia având posibilitatea să-şi prezinte dansurile 
învăţate pe parcursul anului școlar. 



Desfașurarea  festivalului 

Festivalul se va desfăşura în ziua de 30 Mai 2018, începând cu ora 09:00, la Academia de Poliție “Al. Ioan Cuza” 
Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti , după următorul program: 

09:15–09:30 Deschiderea festivalului – Cuvantul organizatorilor 

09:30 -14:00 Intrarea pe serii a participanților (grupa mică 3-4 ani, grupa mijlocie 4-5 ani, grupa mare 5-6 ani, 
grupe mixte - vârste între 3-6 ani) 

14:00-14:30 Program artistic în afara festivalului 

14:30- 15:30 Premierea și închiderea oficială a festivalului 

Categorii de vârstă: 

Grupe mici  3 - 4 ani  

Grupe mijlocii  4 - 5 ani 

Grupe mari  5 - 6 ani 

Grupa mixtă  3 – 6 ani 

Secțiuni:  

1. DANS MODERN: dans aerobic, street dance, majorete cu pomponi, majorete cu baston, majorete 
cheerleading etc. 

 
2. DANS SPORTIV: 

 
A. STANDARD: vals, tango, polka, Charleston etc. 
 
B. LATINO-AMERICAN: salsa, cha-cha, samba, rock’n’roll etc. 

Înscrierea participantilor 

Înscrierea în concurs se va face pe baza FISEI DE INSCRIERE. 

Fişa de înscriere şi muzica pentru festival  (în format mp3) vor fi expediate la adresa de e-mail: 
gradinitanr116_festivaldans@yahoo.com, până la data de 15 Mai 2018,  pentru realizarea desfășurătorului și a 
playlist-ului. De asemenea trupele trebuie să aducă muzica pentru verificare în ziua festivalului, în format mp3 şi 
audio CD sau pe stick. 

Premii 

Organizatorul asigură fondul de premiere, diplome pentru toţi participanţii / premii surpriză / diplome / 
adeverințe pentru coordonatorii echipelor, cadrelor didactice, etc. 
Participarea la festivitatea de premiere este obligatorie pentru toate cadrele didactice coordonatoare a formatiilor 
înscrise la festival. Se va acorda un trofeu pentru fiecare secțiune, precum și trofeul festivalului municipal de 
dans, pentru echipa cu rezultatele cele mai bune. 



DISPOZITII FINALE 

 Formația trebuie să aibă obligatoriu în componenţă minimum 5 copii; 
 Formaţiile pot participa cu un dans, maxim două, durata unui dans fără a depăşi 4 minute; 
  În componenţa echipei pot fi fete, băieţi sau mixt; 
  Muzica este la alegere; 
 Nu sunt admise benzi magnetice, casete; 
 Participanţii sunt direct responsabili de calitatea muzicii şi a suporturilor muzicale; 
 Nu se admite participarea, in calitate de concurenți, a copiilor care urmează cursuri de dans de performanță; 
 Evoluţia trupelor în cadrul festivalului va fi stabilită de către organizatori în funcţie de numărul celor înscrişi si va fi 

trimisă participanţilor pe mail până la data de 15 mai 2018, ora 20:00; 
 Participanţii vor fi prezenţi în sală cu cel puţin 30 de minute înainte de ora intrării în concurs; 
 Conducătorii formațiilor vor respecta îndrumările organizatorilor privind intrarea în scenă şi ieşirea din scenă; 
 Jurizarea se va face după următoarele criterii: coregrafie, sincronizare, originalitate, creativitate, expresivitate, 

dinamism, execuţie tehnică, concordanţă  muzică – dans – costum 
 Contestaţiile privind deciziile juriului nu sunt admise; 
 Organizatorii au încrederea că pe parcursul programului se va crea o atmosferă loială, de colaborare şi respect 

reciproc faţă de toţi participanţii şi mai ales faţă de juriu; 
 Participantii au obligația de a fi la curent cu toate informațiile privind desfășurarea festivalului, postate pe site-ul 

unității. 
 Adresa site: http://www.gradinita116b.ro/ 

 

 
 

Coordonator  Festival 

Director Profesor - Rizea Mariana Sanda 

E-mail: gradinitanr116_festivaldans@yahoo.com 

 



 

FISA DE INSCRIERE 

 

Festivalul Municipal de Dans 

“DANSUL, UN STIL DE VIATA” 

Editia I, 30 mai 2018, Bucureşti 
 

Denumirea Echipei  _________________________ Localitatea _____________________  

Numele coordonatorului _________________________e –mail ___________________ tel. de 

contact____________________ 

Institutia pe care o reprezinta ___________________________ e-mail ________________________ 

Sectiunea________________________, Categoria de varsta: __________________ 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Nume si prenume 

 

Varsta 

 

Grupa 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

s.a.m.

d. 

   

 

  DIRECTOR    Coordonator grup 

               L.S.         (Nume / prenume / semnătură) 

…………………………………………     ………………………………………… 

 


