
                                                                                REGULAMENT 

           „ Lumea Poveștilor” 
 

Inițiatori:   C.L.T. Slobozia 

                D.E.C.T. Slobozia 

 

        CAP. I  Casa de Cultură a municipiului Slobozia sărbătorește Ziua Mondială a 

Poveștilor, pe 20 martie 2020, prin organizarea unei parade a costumelor ecologice cu 

personaje de poveste. 

          Redescoperim frumusețea copilăriei și personajele ei fantastice, într-un eveniment care 

îmbină lumea magică a poveștilor cu mediul natural, față de care adoptăm o conduită 

ecologică pentru un viitor mai verde. 

          Poveștile ȋmbogăţesc viaţa afectivă a copilului, care trăiește experienţele la care 

personajele sunt supuse și ȋnvață să ȋși exprime propriile  emoţii ȋn funcţie de contextul 

povestirii. 

            Poveștile au un rol important ȋn dezvoltarea anumitor abilităţi specifice necesare ȋn 

viaţă, au un profund caracter initiatic, oferindu-le copiilor anumite repere despre cum să 

acţioneze ȋn viaţă.  

 

      CAP. II   Prin acest eveniment, ne dorim să intrăm în lumea poveștilor, printr-o paradă de 

costume care să ilustreze personajele preferate. Materialele folosite la confecționarea 

costumelor să fie reciclabile, precum saci de gunoi, capace de borcan, pungi, hârtie, pahare, 

flori, cartoane, PET-uri, dopuri de plută şi multe alte obiecte „bune de aruncat” și care pot fi 

salvate din a ajunge la coşul de gunoi. Copiii, ajutați de părinți și de cadrele didactice, pot 

face din materialele reciclabile costumaţii originale cu care să participe la această paradă.                                               

 Proiectul îşi propune stimularea lecturii, dezvoltarea creativității, dar și sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la problemele actuale, locale şi mondiale ale mediului înconjurător. 

Un alt scop important al activităţii este acela de a forma copiii în spiritul adoptării unui stil de 

viaţă sănătos într-un mediu curat şi protejat, dar și de a le testa îndemânarea în confecționarea 

costumelor eco. 

 

      CAP. III Condiții de participare la concurs 

         La această acţiune pot participa preșcolari și școlari de toate vârstele. 

         Participanţii vor prezenta în faţa publicului un costum, confecţionat din materiale 

refolosibile care să reprezinte un personaj din povești.  

         Accesoriile costumului, respectiv, podoabele sau alte anexe ale acestuia, genți, curele, 

pălării, pot fi realizate din materiale refolosibile cu ajutor de material textil. 

 

     CAP. IV Participanţii îşi vor prezenta costumul personajului ales, în fața publicului. 

        Înscrierile se vor face până la data de 16  martie 2020, direct la Casa Municipală de 

Cultură  Slobozia sau pot fi trimise fișele de înscriere pe adresa de email cultură@dectsl.ro. 

        Parada este programată vineri, 20 martie 2020, ora 17.00, chiar de Ziua Internațională a 

Poveștilor.  

 

       CAP.V Obiective urmărite: 

• cunoșterea operelor literare; 

• stimularea creativitătii și imaginației copiilor; 

• înţelegerea unor aspecte privind necesitatea reciclării și reutilizarii unor materiale; 



• intensificarea colaborării între unitățile școlare, părinți, comunitate și instituțiile angajate în 

mod direct în acțiunea de protejare a mediului înconjurător. 

 

      

Persoana de contact: 

Diaconu Lavinia - 0737014616 

 

         CAP.VI La înscriere va fi completată următoarea fișa: 

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 

„ LUMEA POVEȘTILOR”, Ediția I 

Slobozia, Vineri, 20 Martie 2020 

 

 

NUME SI PRENUME : ………………………………….……………….............................. 

VÂRSTA: …………………………………………………………..................................….... 

NUME SI PRENUME adult (parinte/tutore/însotitor), în cazul concurenților cu vârsta sub 18 

ani: ………………………………………………………………............................................ 

TELEFON: ………………………………………................….....................................……….  

EMAIL: ………………………………......................................................…………................. 

Descrierea momentului sustinut: .............................................................................................. 

….................................................................................................................................................. 

 

Data: .............................. 

Semnătura: ..................... 

 

 


