REGULAMENT
-pentru spectacolul filantropic Bradul Talentelor, editia I, din 19 decembrie 20131. Spectacolul filantropic Bradul Talentelor- este organizat de către Asociaţia
Femeilor Intreprinzătoare din România-Galaţi și Asociaţia pentru
Realizarea Tinerilor prin Educaţie-A.R.T.E din Galați în perteneriat cu Liceul
de Arte “Dimitrie Cuclin” din Galați, în sala Amfiteatru a liceului.
2. Spectacolul se adresează celor mai talentați elevi din Liceul de Arte
“Dimitrie Cuclin” din Galați care pot avea ca invitați, elevi din instituții cu
profil vocațional. Elevii aleși să evolueze vor fi și protagoniștii, dar și
beneficiarii direcți ai spectacolului.
3. Perioada de înscriere este 27 noiembrie 2013- 13 decembrie 2013.
4. Elevii selectați pentru a face parte din spectacol, în număr de minim 16-cei
mai buni, au obligația de a transmite organizatorilor CV-ul din care rezultă
portofoliul lor, însoțit de o scurtă prezentare din partea cadrului didactic
îndrumător care îi propune, cât și o copie după certificatul de naștere
și/sau Cartea de identitate.
5. Durata spectacolului este de 1h30min.
6. Momentele artistice prezentate de elevi vor fi din cele studiate anterior și
cu care s-au prezentat la concursurile de specialitate unde au fost
premiați.
7. Afișarea Programului spectacolului se face pe site-ul asociației A.R.T.E.
www.arte-ong.ro.
8. Premierea elevilor se face împărțind sumă colectată în urma organizării
acestui spectacol la numărul de elevi participanți, in valoare egala pentru
fiecare.
Suma ce revine fiecăruia se va utiliza de către aceștia la concursurile
viitoare începând cu luna ianuarie 2014, până în decembrie 2014, pentru
cheltuieli eligibile, cum ar fi: avans pentru achiziţie instrument, costum
scenă, transport, cazare, masă, taxă de participare.
Cheltuielile vor fi suportate din contul A.R.T.E. pentru elevul care face o
solicitare scrisă de participare la concurs pe adresa de corespondenţă a
asociaţiei: contact@arte-ong.ro.
La final, elevul are obligaţia de a face dovada participării sale la concurs cu
documente oficiale din care să rezulte acest lucru.
9. Elevii prezenţi în spectacol vor putea fi prezentaţi sponsorilor şi
admiratorilor pe site-ul asociaţiei A.R.T.E. unde li se va afişa fotografia
personală cât şi o scurtă descriere a palmaresului.

