
 
 
 
 
 

FIȘA DE ÎNSCRIERE 

Concurs online internațional de recitare în limba rusă, intitulat 

POEZIA UNEȘTE /ПОЭЗИЯ СОЕДИНЯЕТ, 

pentru elevii ruși lipoveni din clasele: 0 pregătitoare, I-XII (aprilie-iunie 2021) 
 

ORGANIZATORI/PARTENERI: CRLR, Redacția ZORILE 

* Se bifează o singură căsuță. 

** Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la acest concurs și am citit Regulamentul. 

*** Sunt de acord ca numele copilului, denumirea școlii - cu adresa, materialul video cu interpretarea poeziei, fotografiile, de 

grup sau individuale, filmările care se vor face în timpul concursului și în care apare imaginea copilului meu să apară pe site-

urile de popularizare a evenimentului Concursul online internațional de recitare în limba rusă, intitulat POEZIA 

UNEȘTE /ПОЭЗИЯ СОЕДИНЯЕТ, pe pagina și profilul de Facebook „CRLR”, „Redactia Zorile” și în publicația 

ZORILE, precum și pe site-ul CRLR. 

**** Punctul X din prezenta fisă de înscriere se completează și se semnează de părinte/tutore legal, doar pentru elevii care nu 

au împlinit vârsta de 18 ani la data de începere a concursului. 

 

 

 

I. NUME și PRENUME elev-concurent: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

II. DATA nașterii: ____________  VÂRSTA împlinită:____ ani SEX:  F  M    

III. LOCUL nașterii _____________________ Cetățenie _________________________ 

IV. DOMICILIUL ACTUAL (Țară / Localitate) ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

V. CATEGORIA DE VÂRSTĂ la Concursul internațional:   

6 - 7 ani   8 - 9 ani   10 - 11 ani   12 - 13 ani  14 - 15 ani  16 - 17 ani  18 - 19 ani  

 

 

VI. INSTITUȚIA UNDE STUDIAZĂ LIMBA MATERNĂ, clasa 

 UNITATE ȘCOLARĂ DE STAT – clasa a .... 

 UNITATE ȘCOLARĂ DIN DIASPORĂ/Familie – clasa a.....  

 COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA – clasa a..... 

 

 

VII. DATE DE CONTACT COORDONATOR ELEV:  

Nume și prenume cadru didactic de limba rusă: 

___________________________________________________________________ 

Denumire completă unitate școlară / Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (Localitate): 

__________________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________sau Adresa de email: 

________________________________________ 
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VIII. POEZII PREGĂTITE (AUTOR / TITLU), prima se trece din materialul video (celelalte 

două sunt pentru departajare):   

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

 

IX. PARTICIPĂRI ANTERIOARE LA COMPETIȚII DE PROFIL (PALMARES):   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

X. PĂRINTE/TUTORE LEGAL: 

Nume și prenume: __________________________________________________________________ 

Adresa de e-mail: __________________________________________________________________ 

Număr de telefon: __________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________  

         (semnătura părintelui/tutorelui legal) 

_________________________________ 

(data) 

 


