CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE
ȘI SPORTIVE BUCUREȘTI
PROEDUS

Revenire Regulament
CARAVANA TALENTELOR
1. Ce este Caravana Talentelor
„Caravana Talentelor” este un proiect realizat de Centrul de Proiecte Educaționale și
Sportive București – PROEDUS și are ca scop identificare si promovarea elevilor talentați
din școlile gimnaziale și liceele bucureștene. Elevii claselor V-XII care doresc să participe la
acest proiect trebuie să prezinte un numar de maxim 5 minute de muzică, dans, stand-up
comedy si magie
2. Cine participă?
La acest proiect pot participa elevii talentați din unitățile de învățământ bucureștene la
care trebuie să pregătească un moment de maxim 5 minute cu care să încânte juriul.
Reprezentația artistică trebuie să respecte limitele de decență și să nu conțina limbaj licențios
sau rasist. Pot participa si grupuri de elevi care formeaza trupe.
3.

Înscrierea

Inscrierea se face de catre un cadru didactic pe adresa de mail
scoalapmb@gmail.com, trecând la subiectul mailului „Înscriere Caravana Talentelor
2018”, oferind informații precum: Numele unității de ivatamant, persoana de contact și
numarul de telefon al acesteia si un tabel cu elevii inscrisi continand (Nume participant,
nr telefon participant si categoria talentului) . Dupa finalizarea înscrierii, un reprezentant
PROEDUS va contacta reprezentantul unitatilor de învățământ în vederea stabilirii detaliilor
finale. Înscrierea pentru prima parte se va face de către unitatea de învățământ in perioada
16.04 – 27.04.2018 iar pentru cea de a doua parte in perioada 15.09 – 30.09.2018. Nu vor fi
luate in considerare e-mailurile de inscriere care nu contin toate datele mentionate mai sus.
4. Modul de desfășurare
În urma înscrierii, se stabilește impreuna cu reprezentantii unitatilor de invatamant
data la care „Caravana Talentelor” se va deplasa pentru preselecții. Școlile inscrise trebuie să
ofere o sală de clasă sau sala de festivități împreună cu personalul tehnic și echipamentele
aferente de sunet și lumini. Juriul preselecțiilor va fi alcatuit din minim 2 reprezentanti
PROEDUS care vor avea rolul de a juriza fiecare moment artistic. Fiecare elev participant va
fi notat in functie de reprezentatia artistica cu note de la 1 la 10, 1 fiind cea mai mica, iar 10
fiind cea mai mare. Toți elevii care se înscriu la preselecții vor completa o fișă de înscriere ce
este disponibilă pe site-ul www.proedus.ro la secțiunea artistic, cu care se vor prezenta la
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preselecții. Fișa trebuie sa conțina în mod obligatoriu datele complete ale participanților:
nume, prenume, CNP, unitatea de invatamant, datele de contact (nr. de telefon și e-mail).
Pentru grupurile de elevi se va completa fișa de înscriere pentru grup ce este
disponibilă pe site-ul www.proedus.ro la secțiunea artistic, cu care se vor prezenta la
preselecții. Fișa trebuie sa conțina în mod obligatoriu datele complete ale participanților:
numele trupei, distribuția: nume, prenume elevului, varsta, clasa, unitatea de invatamant,
datele de contact (nr. de telefon și e-mail) și coordonatorul.
Odata cu semnarea fisei de inscriere de catre parintele/tutorele legal își
manifestă acordul expres pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv
a codului său numeric personal, strict în scopul evenimentului.
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu
prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția
datelor).
După terminarea celor doua perioade de preselecții, elevii câștigători vor fi repartizați
pe secțiuni și vor fi contactați în vederea stabilirii detaliilor de desfășurare a finalei, locația,
programul de desfășurare al repetițiilor și al Galei Finale.
Pentru marea finală, concurenții vor trebui să pregătească un numar de maxim 5
minute în domeniul prezentat in cadrul preselecțiilor.
Notarea se va face de către un juriu alcătuit din artiști consacrați ai momentului, tot cu
note de la 1 la 10.
CONCURENȚII AU OBLIGAȚIA DE A-ȘI ASIGURA SINGURI RECUZITA!
5. Premii
În Marea Gală „Caravana Talentelor” vor fi premiați toti finalistii cu tabere pe
litoralul marii negre si primii 4 concurenți clasați în ordinea punctajului cu tabere
internationala si locul I – 1000 lei, locul II – 800 lei, locul III – 600 lei, locul IV – 400 lei
oferite de Primăria Municipiului Bucureşti prin PROEDUS.
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