REGULAMENTUL
CONCURSULUI ”BURSA FERNUCI, EDIȚIA II
SUB AUSPICIILE CONSILIULUI RAIONAL GLODENI”
În cadrul concursului vor fi respectate următoarele reguli:


Concursul se desfăşoară în două categorii:
a) Eseu
b) Desen
La Concurs participă elevii claselor IV-XII din raionul Glodeni
La categoria Eseu:















Lucrările vor fi scrise în limba română sau rusă.
Scrisorile vor fi expediate în format electronic la adresele: fernucisrl@gmail.com
sau storopei@yahoo.de, prin intermediul mesageriei Facebook a Consiliului
Raional Glodeni sau aduse la adresa Consiliului Raional Glodeni (or. Glodeni, str.
Suveranității, 2, et. 2), cu excepția zilelor de odihnă și sărbătoare.
Data limită de expediere a lucrărilor – 31 august 2018.
Textul lucrării va conţine cel mult 4000 de simboluri.
Scrisoarea se va culege în Word, Times New Roman (TNR), font 14. Formatul
paginii – A4. În imposibilitatea culegerii lucrării la computer, aceasta poate fi
scrisă de mînă caligrafic.
Fiecare lucrare va fi semnată, indicându-se: numele şi prenumele autorului, clasa,
denumirea şcolii, localitatea, telefonul de contact, adresa de e-mail (opțional).
Se va utiliza un limbaj firesc, clar şi concis, evitându-se frazele lungi, confuze şi
abuzul de cuvinte străine.
Se va aprecia modalitatea originală de a reliefa cultura nucului, importanța
materială și spirituală a acesteia pentru Republica Moldova și localitatea
concursantului, emotivitatea expunerii.
Scrisoarea trebuie să fie scrisă de elev, nu de alte persoane.
Data, locul şi ora solemnităţii de premiere a învingătorilor va fi anunţată din timp
de către organizatori.
La categoria Desen:







Lucrările vor fi executate în guașă, aquarelă sau creion.
Desenele vor fi aduse la adresa Consiliului Raional Glodeni (or. Glodeni, str.
Suveraniății, 2, et. 2), cu excepția zilelor de odihnă și sărbătoare.
Data limită de prezentare a lucrărilor – 31 august 2018.
Formatul desenelor - minim A3
Fiecare lucrare va fi semnată, indicându-se: numele şi prenumele autorului, clasa,
denumirea şcolii, localitatea, telefonul de contact, adresa de e-mail (opțional).






Se va aprecia modalitatea originală de a reliefa cultura nucului, importanța
materială și spirituală a acesteia pentru Republica Moldova și localitatea
concursantului.
Desenul trebuie să fie executat de elev, nu de alte persoane.
Data, locul şi ora solemnităţii de premiere a învingătorilor va fi anunţată din timp
de către organizatori.

