T
Direcţia Judeţeană

MINISTERUL

~rINERETULUI ŞI

pentru Sport

Tabăra Naţională

Perioada de

desfăşurare :

şi

SPORTULUI

Tineret Tlrnis

de Arte Vizuale

Spaţiul Poveştilor

06-12.08 .2018

Loc de desfăşurare: Centrul de agrement Chevereşu Mare, judeţul Tirniş;
Organizator:

Direcţia Judeţeană pentru

Sport

şi

Tineret

Tirniş;

Beneficiari: 36 de elev i ce vor fi selectaţi la nivel naţ ional , În baza criteriilor de
selecţie;

Descriere: Această tabără are ca obiectiv redescoperirea poveştilor, personajelor
specifice basmelor româneşti, a unei lumi specifice copilăriei, o po veste care a impresionat şi
marcat la un moment dat pe fiecare.
Demersul artistic este acela ele a ilustra mai multe povesti În urma unor dezbateri Între
participanţi, de a colabora şi a lucra în echipe/grupe.
Prin temele reprezentate, participanţii au ocazia de a-şi aprofunda calităţile artistice, limbajul
vizual specific picturii şi graficii, dar şi mijloacele de elaborare a compoziţiei, a expresivităţii
plastice.

CRITERIl DE ELIGIBILITATE:
CRITERII ELIMINATOIUI
Aplicanţii

trebuie:
- să fie elevi cuprinşi Într-o formă de învăţământ, în clasele V-XlI (inclusiv);
- să aibă vârsta între 10-20 de ani; să fie cetăţeni români cu domiciliul În România;
- să fie apţi din punct de vedere medical;
- s ă aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la tabără (în cazul
minerilor);
- să nu mai fi participat În nicio altă tabără organizată de Ministerul Tineretului ŞI
Sportului sau de o direcţie din subordine în anul 2018.

CRITERII DE
Nr.
crt.
I

SELECTIJLŞLGRJLA

DE PI)NCTARE

Criterii de

Puncta]
maxim

selecţie

Criteriul pa rticipativ
implicarea aplicantului În acţiuni ce sunt cuprinse În tema proiectului
sau similare - dovedită prin adeverinţe, diplome, contracte de
voluntariat

P-Ia lan cu Huni ade , nr. 3, 300029. Timişoara, România
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20 pet.

Pun etaj
acordat

2

3

4

Criteriul social
tineri din mediul rural - dovedit prin acte de identitate

20 pct.

Criteriul motivationa]

20 pct.

scrisoare de

(formular anexat)

Criteriul performanţelorşcolare
elevi participanţi la olimpiadele şcolare ,

fazele
5

intenţie

naţionale şi

Criteriul

pe locurile I - III, la
internaţionale - dovada constând în diplome

adccvărit In

dovezi ale

20 pet.
clasaţi

domeniu

cunoştinţelor, abilit ăţilor şi competenţelor

în domeniu *)

20 pet.
100 pet.

TOTAL

Nota:Doeumentele justificative representând dovezi ale criteriilor teoretice şi aplieative
vor fi scanate si transmi~l!rin posta electronică Împreună eu celelate documente.

*)dovedit prin diplorne/adevcrinţe privind participări la ateliere , seminarii, simpozioane,
concursuri în domeniu/recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de
învăţământ de care aparţine.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:
înscrÎerea participanţilor pentru tabăra naţională se realizează În baza următoarelor
documente :
IA) formularul tip de înscriere (formular anexat);
B) documentul de identitate (carte de identitate/certificat de

naştere) - în copie;
C) dipJome/certificatc/adeverinte/contracte de voluntariat/recornandări , etc.- în copie;
ID) acordul scris al părinţilor.

I

Se completează formularul de Înscriere tipizat şi se transmite
pentru sport şi tineret, Însoţit de documentele solicitate.

către direcţiile judeţene

PERIOADA DE ÎNSCIUI~RE~
04.06.2018- 20.07.2018; adresa demail : djl.timÎs@yahoo.com. tel. 0256/490469 ,
persoana de contact Vîlcu Vîoleta

REG ULAMENT:
vor fi admişi În urma selecţiei în limita locurilor disponibile. Vor fi
doar candidaţii care cumulează minimum 50 de puncte conform grilei de
punctate. Direcţiile organizatoare pot stabili limitele de vârsta ale candidaţilor, în
funcţie de specificul taberelor, cu condiţia să se incadreze în marja de 10-20 de
am;
O rezultatele selecţiei participanţilor la tabăra naţională vor fi postare pe site-urile
direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret organizatoare ;
O vor fi contactaţi doar candidaţii admişi;

[J

candidaţii
selectaţi

P-Ia "m eu Huniod c, nr. J. 300029, Timişoara , România
Tel. : +-40 (0)256 490469: Fax : +40 (0)256 490469:

eUs1 .limis@mts.ro
www.dsjtimi s.ro
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în cazul în care un beneficiar selectat îşi anunţă intenţia de a renunţa să participe,
acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă ;
ma sa şi cazarea participanţilor va fi asigurată de către direcţiile judeţene pentru
sport şi tineret, în cadrul centrelor de agrement pe care le administrează, iar
transportul va fi asigurat de către participanţi;
fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere;
nu se iau în considerare formularele incomplete;
participnaţii vor avea asupra lor fişe medicale eliberate de către medicul de familie
sau medicul şcolii care vor conţine obligatoriu avizul cpidemiologic şi
vaccinările. Avizul va fi eliberat cu 24-48 ore înainte de intrarea în tabără.

P'la iancu Huniade, nr. J, 300029, Timişoara, România
TeL: +40 (0)256 490469; F~x : HO (0)256 490469;
c1j ~t.limis @mts,ro

www .dsjrimis.ro
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