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Regulament concurs „Ziua sănătății 2020” 

1. Dispoziții generale 

Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în 

cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții. 

Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de 

Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții. 

2. Obiective 

● Formarea personalității umane prin dezvoltarea aptitudinilor de automotivare și 

autodezvoltare și a spiritului de echipă; 

● Promovarea modului sănătos de viață; 

● Antrenarea elevilor în practicarea sistematică a exercițiilor fizice pentru menținerea 

sănătății; 

● Eficientizarea competițiilor sportive organizate la nivelul instituției de învățămînt; 

● Stimularea interesului elevilor pentru implicare în activitățile sportive din instituție și 

republică. 

3. Condițiile de participare 

Fiecare probă sportivă se va desfășura de sinestătător și va fi înregistrată. Se va înregistra 

video, cu telefonul sau oricare alt dispozitiv cu capacități de filmare, astfel ca comisia și 

observatorii să poată vedea clar întreaga probă. 

Materialele video pot fi transmise pe cfc.cec.2018@gmail.com  cu mențiunea pentru ”Ziua 

sănătății”. 

La probele sportive participă elevii anului I-III, de la toate specialitățile Centrului de 

Excelență în Construcții. 

Termenul limită de expediere a materialelor pentru concurs este 20 mai 2020. 

4. Programul competițiilor 

Proba 1. Săritură în lungime de pe loc - fete; 

Proba 2. Săritură în lungime de pe loc - băieți; 

Proba 3. Flotări, fete – din sprijin culcat, mâinile pe banca de gimnastică (scaun) – nr. repetări 

Proba 4. Flotări, băieți – din sprijin culcat, mâinile pe podea, picioarele pe banca de 

gimnastică (scaun) – nr. repetări 

Proba 5. Ridicarea trunchiului, fete – din culcat dorsal, mâinile la umeri, încrucișate, 

picioarele semiîndoite și fixate, ridicarea trunchiului la verticală timp de 30 sec;  

Proba 6. Ridicarea trunchiului, băieți – din culcat dorsal, mâinile la umeri, încrucișate, 

picioarele semiîndoite și fixate, ridicarea trunchiului la verticală timp de 60 sec; 

Proba 7. Tracțiuni la bara fixă – din atârnat la bara fixă (apucat de sus) – nr. de tracțiuni; 

Proba 8. Ținerea greutății, fete  - din poziția stând, picioarele la înălțimea umerilor, brațele la 

90 grade, întinse înainte, pe palme o greutate de 3 kg (sticlă cu apă) – timpul menținerii; 
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Proba 9. Ținerea greutății, băieți  - din poziția stând, picioarele la înălțimea umerilor, brațele 

la 90 grade, întinse înainte, pe palme o greutate de 5 kg (sticlă cu apă) – timpul menținerii; 

Proba 10. Săritură cu coarda, fete – timp de 30 secunde, băieți – timp de 60 secunde - nr. 

repetări. 

5. Înscrierea în concurs 

După ce v-ați asigurat că îndepliniți condițiile de participare (vezi mai sus), vă puteți înscrie în concurs.  

Înscrierea la concurs se face prin trimiterea unui e-mail pe cfc.cec.2018@gmail.com. Pentru aceasta, vă 

rugăm să accesați pagina noastră de Facebook (https://www.facebook.com/ipcec/) și să folosiți formularul 

de contact de acolo. 

În formularul de înregistrare este obligatoriu să specificați următoarele: 

 FORMULAR DE ÎNREGISTRARE  

Vă rugăm să completați cu litere de tipar și să transmiteți formularul completat până pe data de 01/04/2020, la 

adresa de e-mail  cfc.cec.2018@gmail.com. 

ABORDARE:   ☐Domn                  ☐Doamnă 

NUME  

PRENUMELE  

INSTITUȚIA  

SPECIALITATEA  

GRUPA  

ADRESA  

COD POȘTAL.....................................ȚARA ORAȘUL  

NR. DE TELEFON........................ NR.DE TEL. MOBIL  

FACEBOOK...................................... E-MAIL   

AUTORIZARE PENTRU FOLOSIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Prin semnarea acestui formular de înregistrare dau acceptul pentru utilizarea datelor mele personale, 

așa cum este menționat în Regulamentul concursului „Ziua sănătății” organizat de IP CEC, în scopul general 

al organizării evenimentului. În plus, dau acord la utilizarea datelor mele personale în următoarele scopuri 

(vă rugăm să bifați): 

☐împărtășirea datelor mele de contact cu alți participanți 

☐înregistrarea datelor mele în baza de date a părților interesate (IP CEC) 

☐folosirea imaginilor foto / video în scopuri comunicate de IP CEC 

 

Data …………………                 Semnătura ……………………………………………………. 
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Trimițând acest e-mail prin formularul de contact de pe site, înțelegeți și sunteți de acord ca 

video-ul dv. sa fie afișat pe site-ul nostru. În mod explicit, menționăm că dv. nu cedați drepturile de 

autor, doar sunteți de acord cu publicarea lucrărilor dv. pe site-ul nostru. 

Va puteți înscrie în concurs oricând ( pe durata concursului) și veți participa în competiția 

pentru premiu din momentul în care ați trimis e-mailul. 

6. Jurizarea probelor 

După data de 20 mai  2020, toate materialele trimise vor fi analizate și sistematizate până pe 

data de 23 mai 2020. Pe data de 25 mai 2020 se vor anunța rezultatele tuturor probelor. 

La necesitate se vor cere repetarea rezultatelor în realitate, la momentul ridicării premiilor. 

Organizatorii vor constitui un juriu care va aprecia cu punctaj toate materialele primite 

conform rezultatelor și indicatorilor evaluați. 

După finisarea jurizării, rezultatele vor fi afișate în ordine descrescătoare în baza rezultatelor 

obținute.  

Timpul pentru depunerea contestațiilor este de 24 ore din momentul anunțării rezultatelor, 

expediate pe e-mailul cfc.cec.2018@gmail.com, cu indicarea conținutului contestat. 

Premiile vor fi acordate după selecție, analiză și perioada de contestații. Câștigătorii vor fi 

înștiințați prin e-mail sau telefon. 

Membrii juriului își rezerva dreptul de a nu acorda Premiul I sau Premiul II, dacă materialele 

trimise nu întrunesc condițiile stipulate în Regulament, sau au careva dubii despre executarea 

probelor. 

7. Premierea 

Elevii clasați pe primele trei locuri cu cele mai bune rezultate, vor primi premii bănești și 

diplome, după data de 25 mai 2020. 

8. Recomandări 

Dacă doriți să vă măriți șansele de câștig, vă încurajăm să țineți cont de următoarele recomandări: 

● faceți pozele sau filmarea în lumină cât mai bună; 
● dacă nu aveți lumina suficientă, încercați să deplasați subiectul filmărilor mai aproape de geam, sau 

aduceți mai multe obiecte de iluminat în preajmă; 
● este bine ca filmul sa aibă sonor, 
● dacă filmați cu telefonul mobil,încercați să țineți telefonul culcat (landscape), NU filmați în format 

portret (în picioare); 
● calitatea imaginii va conta cel mai mult ! 
● calitatea sunetului, în cazul filmărilor, va aduce multe bile albe 
● dacă nu vă reușește o secvență este mai bine s-o repetați decât să predați un material slab, se va 

lua în calcul cel mai bun rezultat; 
● nu vă limitați doar la folosirea telefonului, este recomandabil să utilizați camere point and shoot sau 

chiar DSLR-uri 
● puteți apela la prieteni, entuziaști amatori sau chiar profesioniști, care sa va ajute cu cu filmarea în 

timp ce dv. Lucrați. 

Sperăm ca acest concurs va genera motivații accentuate pentru desăvârșirea personalității prin 
prisma exercițiilor fizice și promovarea instituției ca oportunitate atractivă și relevantă pentru fiecare 
caracter în devenire. 

Va urăm succes! 
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