
                              
          
 
 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ        ASOCIAŢIA 
„SFINŢII VOIEVOZI”                            „PĂRINŢII APROAPE” 
Str. Atelierului nr.25, sector1, Bucureşti                                  a Şcolii nr. 1 “Sfinţii Voievozi” 
 

1 

 
REGULAMENTUL  

 
manifestărilor prilejuite de aniversarea a 120 de ani şcolari 

 ( 1892 – 1893  //  2012 – 2013 ) care se vor desfăşura în cadrul proiectului  
“Paşi spre performanţă”  

 
 

În perioada mai – iunie 2013 vor avea loc în Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi” 
manifestările prilejuite de sărbătorirea a 120 de ani şcolari, manifestări incluse în cadrul proiectului 
„PAŞI SPRE PERFORMANŢĂ” (cod A.1.12 în calendarul activităţilor educative municipale la 
nivelul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti).  

Pentru buna desfăşurare a acestor activităţi şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, se adoptă prezentul REGULAMENT general de desfăşurare al acestor manifestări. 

Regulamentul se adresează : 
• tuturor elevilor Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Voievozi” participanţi la manifestări, 

părinţilor acestora şi cadrelor didactice care fac parte din echipa de proiect,  
• elevilor din alte unităţi şcolare şi absolvenţilor şcolii, participanţi la eveniment; 
• invitaţilor şi altor persoane înscrise ca participanţi sau spectatori la eveniment. 
 

Art. 1. Organizarea manifestărilor 
 
1.1. Organizatorii manifestărilor sunt: 

• Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi”, reprezentată legal de doamna Iuliana Soare, 
în calitate de director,  

• Asociaţia „Părinţii Aproape” a Şcolii nr. 1 „Sfinţii Voievozi” reprezentată legal de 
doamna Simoiu Rocsana, în calitate de preşedinte.  

1.2. Organizarea activităţilor şi urmărirea desfăşurării lor se va face cu sprijinul 
voluntarilor.  

1.3. Se pot înscrie ca voluntari elevi, profesori şi personal al Şcolii Gimnaziale „Sfinţii 
Voievozi”, părinţi, foşti absolvenţi precum şi alţi colaboratori care solicită acest lucru. 
Înscrierea se va face pe formulare tip care se găsesc la secretariatul Asociaţiei. Pentru 
solicitanţii minori este nevoie de acordul unui părinte sau a tutorelui legal. 

 
Art. 2 Manifestările din cadrul proiectului 

 
Manifestările prilejuite de împlinirea a 120 de ani şcolari vor fi următoarele: 

1. Campania “Un copil – o floare”,  
2. Concursul de arte vizuale si literare “O şcoală din secolul al XIX-lea în competiţia 

viitorului”,  
3. Competiţiile sportive derulate sub egida “Turneul Voievozilor”, 
4. Tombola Aniversară,  
5. spectacolul Gala Performanţei    
6. spectacolul Carnavalul Voievozilor.  
7. Realizarea primului volum din lucrarea monografica “Paşi spre performanţă - o 

şcoala din secolul al XIX-lea în competiţia viitorului”, 
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Art. 3. Durata şi locul de desfăşurare 

 
3.1. Manifestările se vor desfăşura conform Calendarului activităţilor prezentat în Anexă. 
3.2. Locul de desfăşurare al manifestărilor este incinta Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Voievozi” 

cu excepţia spectacolului „Gala Performanţei” care se va desfăşura în sala de festivităţi a Colegiului 
Naţional „Sf. Sava” din str. G-ral  Berthelot nr. 23, sector 1  Bucureşti. 

 
Art. 4. Participanţii şi condiţiile de participare 

 
4.1. Accesul la manifestări este asigurat pe baza „Tichetelor de participare”. Pentru 

procurarea acestora solicitanţii vor completa „Fişa de înscriere” la secretariatul Asociaţiei „Părinţii 
Aproape” şi vor achita taxa prevăzută pentru fiecare manifestare în parte, conform „Calendarului 
Activităţilor”.  

4.2. Procurarea tichetelor de participare se poate face în perioada 29 mai - 8 iunie 2013 
4.3. Pentru campania “Un copil – o floare” participarea este gratuită. 
4.4. Solicitanţii care s-au înscris la una sau mai multe manifestări au dreptul de a mai 

participa la o activitate prin tragere la sorţi. Aceasta se realizează la secretariatul Asociaţiei după 
parcurgerea etapelor prevăzute la punctul 4.1. de mai sus. În urma extragerii participanţii primesc 
gratuit un tichet de participare la manifestarea extrasă. Participanţii au dreptul la o singură extragere 
pentru o fişă de înscriere. 

4.5. Accesul la manifestări nu este permis după începerea acestora, tichetele de participare 
pierzându-şi valabilitatea. 
   
Art. 5. Modul de desfăşurare al manifestărilor 

 
Fiecare manifestare va avea propriul regulament de desfăşurare. În principal se vor respecta 

următoarele: 
 

5.1. Campania „Un copil – o floare” 
 

• Fiecare participant oferă cel puţin o floare de grădină (plantă cu inflorescenţe).  
• Plantele trebuie să fie adecvate unui aranjament de grădină. 
• în curtea şcolii se va amenaja o expoziţie cu a de aranjamente florale dedicată Zilei 

Internaţionale a Mediului 
• participanţii pot dona şi sume de bani care vor fi destinate amenajării şi întreţinerii 

expoziţiei. Sumele se depun la casieria Asociaţiei; în baza lor se vor elibera chitanţe 
conform prevederilor legale.  
 

5.2. Concursul de arte vizuale şi literare “O şcoală din secolul al XIX-lea în competiţia 
viitorului” 

 
• Pot participa la concurs planşe cu desene (pictură, gravură etc.), machete, fotografii, lucrări 

literare sau orice reprezentare vizuală. Acestea trebuie să respecte tema concursului: “O 
şcoală din secolul al XIX-lea pentru copiii mileniului al III-lea”. 

• Lucrările de arte vizuale participante vor fi expuse în incinta Şcolii Gimnaziale ,,Sfinţii 
Voievozi” urmând ca după desemnarea premianţilor, să se amenajeze o expoziţie cu 
lucrările premiate în holul Colegiului Naţional „Sf. Sava” în timpul desfăşurării 
spectacolului omagial „Gala Performanţei”. 

• Lucrările literare premiate vor fi publicate în revista şcolii “Clip – număr aniversar” (ISSN 
nr.1584 - 0786), în funcţie de spaţiul alocat şi de valoarea creaţiilor artistice. 

• Premierea se va face în conformitate cu regulamentul concursului. 
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5.3. “Turneul Voievozilor”  

 
• În cadrul „Turneului Voievozilor” se vor organiza competiţii pentru următoarele discipline 

sportive:  baschet, fotbal, handbal şi volei, iar meciurile vor fi planificate în funcţie de 
numărul de participanţi înscrişi pe categorie sportivă. 

• Pentru jocurile ce se vor organiza în cadrul Turneului se vor aplica regulile generale ale 
jocurilor de baschet, fotbal, handbal şi volei.  

• Durata unei partide va fi de două reprize a 20 de minute, cu pauză de 10 minute  
• Participanţii trebuie să facă dovada stării de sănătate (apt pentru efort fizic) şi vor semna un 

proces verbal de respectare a regulamentului de organizare şi a regulilor de fairplay. 
• Pe parcursul unui joc, numărul înlocuirilor de jucători este nelimitat. Un jucător care a fost 

înlocuit poate reveni pe terenul de joc pentru a înlocui un alt jucător. Portarul poate fi 
înlocuit de oricare din jucătorii de câmp. 

• Pe parcursul desfăşurării activităţii sportive se va asigura prezenţa unui cadru medical în sala 
de sport. 
 

5.4. Tombola Aniversară 
 

• În cadrul tombolei se vor face extrageri în vederea câştigătorilor, premiile fiind acordate prin 
tragere la sorţi. 

• Vor fi desemnate 10 bilete câştigătoare conform regulamentului de organizare a tombolei. 
• Se vor extrage şi 2 bilete de rezervă pentru situaţia în care câştigătorul nu va putea / nu va 

dori să beneficieze de premiul câştigat.  
• Posesorul tichetului câştigător poate să doneze premiul câştigat în cazul în care doreşte acest 

lucru, şi în această situaţie nu se va mai apela la biletele rezervă. 
• Tragerea la sorţi şi acordarea premiilor vor avea loc sub directa supraveghere a unei comisii. 
• Acordarea premiului este  un eveniment public. 

 
5.5. Spectacol omagial „Gala Performanţei” 

 
• Intrarea în sala de spectacol după ora de începere a spectacolului menţionată pe tichet, nu 

este permisă. Ieşirea din sala de spectacol se face numai în pauză sau la sfârşitul 
spectacolului. 

• În spaţiile special amenajate se pot procura Monografia „Şcolii Gimnaziale Sf. Voievozi” 
precum şi bilete la „Tombola Aniversară”. 

• Este interzisă perturbarea fonică sau de altă natură a spectacolului, deranjarea artiştilor sau a 
persoanelor care sunt pe scenă sau accesul nejustificat (fără a face parte din programul 
spectacolului) pe scenă sau în culise. 

 
5.6. Spectacolul „Carnavalul Voievozilor” 

 
• Tema carnavalului este “Prinţi/Prinţese - Domni/Domniţe”. Este recomandat ca participanţii 

să fie costumaţi pentru carnaval în costume tematice. Sunt interzise costumele indecente, 
provocatoare, neadecvate incintei unei şcoli sau cu tentă rasistă sau naţionalistă. 

• Intrarea în spaţiul de spectacol după ora de începere a carnavalului nu este permisă.    
• Accesul cu alimente, băuturi de orice natură materiale inflamabile sau pirotehnice în spaţiul 

în care este organizat carnavalul este interzis. 
• Neprezentarea la timp la carnaval, nu dă dreptul la rambursarea preţului biletului. 

 
 
 



5.7. Realizarea primului volum din lucrarea monografica "Paşi spre performanţă - o şcoală 
din secolul al XlX-lea în competiţia viitorului", 

• Cu prilejul acestor manifestări dedicate împlinirii a 120 de ani şcolari a fost realizat primul 
volum ce conţine monografia şcolii de la înfiinţare până în anii "60 ai secolului trecut. 

• Lucrarea va putea fi achiziţionată de la un stand special amenajat în holul Colegiului 
Naţional Sf. Sava pe parcursul desfăşurării spectacolului omagial „Gala Performanţei". 

Art. 6. Litigii 

6.1. In cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate 
pe cale amiabilă. 

Art.7 Buget. 

7.1. Bugetul proiectului va fi asigurat din fonduri extrabugetare (autofinanţare, taxe de 
participare, donaţii, sponsorizări etc.) şi va fi gestionat de către Asociaţia „Părinţii 
Aproape" a Şcolii nr. 1 "Sfinţii Voievozi" (CIF: RO 23346730, 
Cont: RO87RZBR0000060010218262, deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Griviţa). 

Art. 8. Alte dispoziţii. 

8.1. Participanţii la manifestări vor respecta indicaţiile organizatorilor transmise prin 
intermediul persoanelor de ordine. 

8.2. Copiii care nu sunt elevii şcolii şi însoţesc participanţii la manifestări vor fi atent 
supravegheaţi. Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea eventualelor accidente 
provocate de lipsa de supraveghere a acestora. 

8.3. Fumatul este interzis atât în incinta Şcolii Gimnaziale „Sfinţii voievozi" cât şi în incinta 
Colegiului Sf. Sava. 

8.4. Accesul cu alimente, băuturi de orice natură, materiale inflamabile sau pirotehnice în 
spaţiul în care este organizat spectacolul este interzis. 

8.5. Participarea la manifestări implică acceptarea prevederilor prezentului regulament şi a 
regulamentului specific manifestării respective. 

8.6. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate. El poate 
consultat la avizierul şcolii dar şi pe pagina Internet a acesteia, la adresa www.scoală 1-
sfintiivoievozi.ro. 

8.7.0rganizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica programul manifestărilor, varianta 
actualizată a acestuia fiind disponibilă pe pagina Internet a şcolii şi la avizier. 

DIRECTOR-
Şcoala Gimnazială 
„Sfinţii Voie 

Iuliana SOARE 

PREŞEDINTE 
Asociaţia „Părinţii Aproape" 
a Şc. Nr. 1 „Sfinţii Voievozi" 

Rocsana SIMOI 
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ANEXĂ 
la Regulamentul manifestărilor prilejuite de aniversarea 

 a 120 de ani şcolari ( 1892 – 1893  //  2012 – 2013 )  
care se vor desfăşura în cadrul proiectului “Paşi spre performanţă” 

  

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

din cadrul proiectului “Paşi spre performanţă” 

 În perioada mai – iunie 2013 vor avea loc în Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi” manifestările 
prilejuite de sărbătorirea a 120 de ani şcolari, manifestări incluse în cadrul proiectului „PAŞI SPRE 
PERFORMANŢĂ” (cod A.1.12 în calendarul activităţilor educative municipale la nivelul Inspectoratului 
Şcolar al Municipiului Bucureşti). 

Aceste manifestări vor fi următoarele : 

1. Campania “Un copil – o floare”, prin care fiecare copil sau adult oferă şcolii o floare de gradină. 
Perioadă de desfăşurare: intervalul 7 – 29 mai 2013. În curtea şcolii se va amenaja expoziţia de 
aranjamente florale , care va fi finalizată pentru 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului şi va fi 
dedicată Zilei Internaţionale a Mediului. 

 
2. Concursul de arte vizuale şi literare “O şcoală din secolul al XIX-lea în competiţia viitorului” 

la care participă elevi din şcolile bucureştene înfiinţate înainte de anul 1900. Planşele, machetele, 
fotografiile sau orice reprezentare vizuala pot fi depuse până la data de  29 mai 2013, la sediul şcolii 
unde se vor expune, iar lucrările premiate vor participa la expoziţia organizată în holul sălii de 
spectacole, unde vor avea loc simpozionul şi spectacolul omagial. Lucrările literare vor fi publicate 
în revista şcolii “Clip – număr aniversar” (ISSN nr.1584 - 0786).  (tichet de participare pentru 
donaţie de 5 lei / lucrare).  

 
3.   Competiţiile sportive “TURNEUL VOIEVOZILOR” la care vor participa echipe de elevi, foşti 

elevi, părinţi, profesori şi alţi simpatizanţi care doresc să participe. Înscrierile se fac până la data de 
29 mai 2013 pentru următoarele sporturi : baschet, handbal, volei, fotbal, iar echipele pot fi “de 
băieţi” sau “de fete”. În funcţie de înscrieri meciurile se vor organiza în intervalul 5 - 6 iunie 2013 
în sala de sport a şcolii. Programarea meciurilor se va afişa până la data de 31 mai 2013. (tichet de 
participare pentru donaţie de 10 lei / participant - jucător sau spectator). 

 
4.  Realizarea primului volum din lucrarea monografică “Paşi spre performanţă - o şcoală din 

secolul al XIX-lea în competiţia viitorului”, prin activităţi de voluntariat. Lucrarea va putea fi 
achiziţionată la preţul de 50 lei. 

 
5. Tombola Aniversară prin care organizatorii oferă 10 premii care constau într-o excursie de 7 zile 

în Regiunea Veneto - Italia, în vacanţa de vară. Extragerea va avea loc pe parcursul spectacolului 
“Carnavalul Voievozilor”, iar tichetul de participare are valoarea de 50 lei. 

 
6.   Gala Performanţei – care însumează Expoziţia de arte vizuale şi Spectacolul omagial. În cadrul 

spectacolului omagial se va lansa şi primul volum din lucrarea monografică “Paşi spre 
performanţă - o şcoală din secolul al XIX-lea în competiţia viitorului”. Evenimentul va avea loc 
sâmbătă, 8 iunie 2013, la sala de spectacole a Colegiului Naţional „Sf. Sava”, str. Gral  Berthelot nr. 
23, sector 1 .  (Tichet de participare pentru donaţie de 50 lei / loc).   

 
7. “Carnavalul Voievozilor” la care pot participa elevi, părinţi şi foşti elevi. Evenimentul se va 

desfăşura sâmbătă, 8 iunie 2013, între orele 17.00 – 22.00, în curtea şcolii, cu invitaţi surpriză. 
(tichet de participare pentru donaţie de  20 lei / participant).  
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