
INSPECTORATUL   ŞCOLAR   AL   JUDEŢULUI   SUCEAVA 

P A L A T U L   C O P I I LO R   S U C E A V A 
Suceava,   Dragoş Vodă,   nr.13,   cod 720184 

Tel./ Fax 0230 – 522984                                 e-mail :  pcsuceava@gmail.com 

 

 

 

Regulamentul Concursului judeţean de Dans 
 

 

 

I. ORGANIZATORI: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava şi Palatul Copiilor Suceava. 

II. OBIECTIVE:   Stimularea copiilor cu aptitudini în domeniul dansului 

Dezvoltarea simţului artistic şi cultivarea gustului estetic al copiilor 

Evidenţierea spiritului creator al elevilor şi în special al profesorilor   conducători de cercuri 

coregrafice 

Întărirea sentimentelor de prietenie şi conlucrare între elevi 

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

- La concurs pot participa elevi între 6-18 ani pe 4 categorii de vârstă (6-7, 8-10, 11-14, 15-18), corespunzator 

claselor 0, I-IV, V-VIII, IX-XII  

- Genurile de dans: dans modern, dans sportiv, dans popular stilizat, dans contemporan, dans de caracter (nu se 

admit dansuri traditionale), fantezie coregrafică, dans clasic, dans cu temă, balet modern. 

- Formaţia este compusă din maxim 18 concurenţi, Grupul de dans mixt (fete, băieţi) este alcătuit din cel putin  

6 concurenţi si cel mult 18 concurenti. Pentru a fi jurizată, o formaţie va prezenta obligatoriu două numere 

diferite din genurile de dans menţionate. Nu sunt incluse în regulament genurile de dans break-dance şi 

street-dance. 

- Durata fiecărui număr este între 2,5-4 minute. 

- Muzica va fi înregistrată pe un CD  pe care se va scrie unitatea şcolară, genul de dans, categoria de vârstă. 

- Genul de dans, muzica, costumaţia rămân la latitudinea conducătorului de formaţie. 

 

IV. JURIZARE 

Evoluţia formaţiei va fi apreciată de juriu în funcţie de:   -     valoarea coregrafică (compoziţie),  

- valoarea interpretativă (execuţie tehnică),  

- impresie artistică,  

- originalitate,  

- costume 

Din juriu vor face parte profesori care nu au formaţii în concurs.  

Juriul va fi desemnat de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava. 

Jurizarea se va face pe cele 4 categorii de vârstă (clasele 0, I-IV, V-VIII, IX-XII), separat pe şcoli şi cluburi 

ale copiilor. 

 

V. PRECIZĂRI 

Concursul este cuprins în C.A.E.E  

Vă rugăm să ne comunicaţi până pe 19.05.2014 la adresa: Palatul Copiilor Suceava, str. Dragoş Vodă,  

tel/fax 0230/522984, e-mail: pcsuceava@gmail.com, participarea dumneavoastră la concurs conform fişei de 

înscriere (şcoala, genul de dans, categoria de vârstă, tabelul nominal cu elevii concurenţi, profesor îndrumător). 

Intrarea în concurs se face numai pe bază de înscriere. 

Data şi locul de desfăşurare: 24 mai 2014 la Iulius Mall Suceava, începand cu ora 10
00

. 
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