ANEXA 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Concursul Concursului Municipal „Să descoperim împreună România autentică ,,
An școlar: 2021-2022
Unitatea de învăţământ:
Adresa unităţii de învăţământ:
Telefon /Fax / E –mail:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
Specialitatea :
Funcţia didactică:
Telefon și E-mail pentru corespondențǎ a cadrului didactic îndrumător:

Tabel pentru înscrierea elevilor/

NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NUMELE ŞI
PRENUMELE
ELEVILOR

CLASA/
GRUPA

SECŢIUNEA

TITLUL LUCRĂRII

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez
Str. Calea Șerban Vodă nr 280 București, sector 5
Tel.021 3365890
E-mail:grigorecerchez@gmail.com
Nr. ................../..........................

……………......................................................
………………………………………………..
………………………………………………...
………………………………………………...
Nr. ................../.........................

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Concursului Municipal „Să descoperim împreună România autentică ”- Ediția I
An școlar :2021-2022
Încheiat astăzi, ..................2022 între:
1. PĂRȚI CONTRACTANTE
•
Colegiul Tehnologic ,,Grigore Cerchez ”, București, reprezentat de prof. Crăciun Adi Nicoleta , în calitate de
director şi prof. Petre Daniela și prof Florea Mihaela, , în calitate de coordonatori ai concursului municipal „Să
descoperim împreună România autentică ”, București, ediţia I .
•
Unitatea
de
învățământ
........................................................................................,
reprezentată
de
....................................., în calitate de director şi ............................................................în calitate de partener al
concursului municipal „Să descoperim împreună România autentică”, București, ediţia I
2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părțile contractante în vederea
organizării și desfășurării Concursului Municipal, “Să descoperim împreună România autentică”.
3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Instituția coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Instituția parteneră se obligă:
 Să mediatizeze concursul în școală;
 Să înscrie elevii în concurs;
 Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.
 Să disemineze activitățile desfășurate în cadrul proiectului.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului stabilit.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Organizator
Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez ”
București
.
Director,
Prof. Crăciun Adi Nicoleta

Partener
...................................................
...................................................

Director,
…………………………………….

