Concurs pentru copiii
care au nevoie de o [ans` \n plus*

Dac` ai cå[tigat...
… încep lucrurile frumoase!
Pe 20 noiembrie vei participa la ceremonia de premiere
unde vei primi premiul [i diploma pe care le meri]i.
Premiul te va ajuta s` î]i dezvol]i talentul, s` devii mai bun
decât e[ti deja.
Vei avea [ansa s` urmezi o carier` în domeniul care î]i
place.

“floare de col]”
e [ansa ta
s` devii cunoscut.
nu o rata!

Programul Phare 2003
“Campania de educa]ie privind drepturile copilului”

floare de colt‚

Bro[ur` realizat` de c`tre
Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Drepturilor Copilului
Octombrie 2006
Con]inutul acestui material nu reprezint` \n mod necesar
pozi]ia oficial` a Uniunii Europene.

fii
cå[tig`torul
din acest an!

27 de copii au câ[tigat
în fiecare an premii.
Anul acesta este rândul t`u!
Dac` ai între 14 [i 18 ani** [i [tii s` cân]i
sau s` dansezi, s` pictezi sau s` joci teatru,
s` scrii sau faci sport, dac` î]i plac [tiin]ele
exacte sau umaniste, sau ai un talent special,
înscrie-te la concurs!

Arat`-le tuturor ce po]i!

dac` ai talent,
te premiem!
Ce trebuie s` faci?
Trebuie doar
s` te \nscrii \n concurs!

*

copiii din sistemul de protec]ie a copilului, copiii care
pot beneficia de bursa de ajutor social, copiii cu
dizabilit`]i afla]i \n eviden]a Serviciului de evaluare
complex` din cadrul DGASPC
** s` fi împlinit 14 ani pân` la data de 15 septembrie
2006 [i s` nu fi împlinit 18 ani pân` la 15 septembrie
2006
*** echivalentul în lei

• Premiul I:
• Premiul II:
• Premiul III:

Alc`tuie[te-]i
dosarul de candidatur`
1. O scurt` scrisoare de prezentare [i motiva]ie, în care
s` te prezin]i (vârsta, clasa etc.), s` scrii motivul pentru
care dore[ti s` participi la concurs, care sunt realiz`rile
tale de pân` acum, ce ai dori s` faci în urm`torii ani, ce
vei face dac` vei câ[tiga, de ce fel de ajutor ai avea nevoie
în urm`torii ani pentru a-]i dezvolta talentul etc.
Categoriile concursului “Floare de Col]” sunt:
• Crea]ie literar` (poezie, proz`, publicistic`) • Muzic`
(vocal`, instrumental`) • Dans • Teatru (actorie) •
Arte plastice (pictur`, desen, sculptur`, caricatur`)
• {tiin]e umaniste (limbi str`ine, istorie, biologie,
geografie) • {tiin]e realiste (matematic`, fizic`,
chimie, informatic`) • Sport (practican]i ai unui sport
individual sau componen]i ai unei echipe) • Talent
special (design vestimentar, obiecte ambientale,
tapiserie, art` popular`, media/multi-media)
2. Apoi, demonstreaz`-]i talentul. Ata[eaz` scrisorii tale o
lucrare reprezentativ` (unde este posibil) [i/sau diplome.
3. Roag`-l pe profesorul/antrenorul t`u sau pe o persoan`
care \]i cunoa[te foarte bine aptitudinile, s` î]i fac` o
scrisoare de recomandare.
4. Include \n dosar [i o copie dup` certificatul de na[tere
sau cartea de identitate.

1.500 Euro***
1.000 Euro***
500 Euro***

Apoi depune dosarul t`u de candidatur` fie direct la Direc]ia
General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului din
jude]/sector, fie la secretariatul liceului/[colii unde înve]i.

Gr`be[te-te s` ne trimi]i candidatura ta!
Data limit`: 31 octombrie 2006!
Ce se \ntåmpl` mai departe?
Cererea [i lucr`rile tale vor fi analizate de c`tre o Comisie
Jude]ean` de Selec]ie. Pentru fiecare domeniu, se va
alege un singur candidat din fiecare jude]. Cel mai talentat!
... [i acesta intr` în competi]ia na]ional`!
El va participa la finala Concursului “Floare de Col]“ edi]ia
a IV-a. Finala va avea loc pe 19 noiembrie, când Juriile
Na]ionale vor decide câ[tig`torii.
Pentru fiecare domeniu vor fi ale[i câte 3 câ[tig`tori, pentru
premiile I, II [i III.

e simplu!
demonstreaz` c` ai talent
[i unul dintre premii
poate fi al t`u!

