Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş, Bihor
-UZ INTERNREGULAMENT DE ORGANIZARE A SPECTACOLULUI CARITABIL DE
MUZICĂ, POEZIE, TEATRU ŞI DANS
EXPOZIŢIE CU VÂNZARE: FELICITĂRI ŞI MĂRŢIŞOARE
din cadrul proiectului regional „Suflet lângă suflet, inima lângă inimă” (propus CAER 2014)
Anunţarea, filmarea şi diseminarea evenimentului (RĂSPUNDE Monenciu Rodica, Mada Maria, Ispas
Dan, Consiliul Şcolar al Elevilor)
DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII - 20.02. 2014 –ORA 12
PROGRAMUL SPECTACOLULUI (RĂSPUNDE Grigoraş Eleonora şi Briscan Gabriela)
11:30-12:00 ― Primirea invitaţilor, prezentarea expoziţiei de felicitări şi mărţişoare
12:00 - Deschiderea spectacolului
13:00-14:30 – Vânzarea felicitărilor şi mărţişoarelor confecţionate de elevii şcolii (în holul Primăriei)
(RĂSPUNDE Mada Maria şi Szatmari Edit). Felicitările şi mărţişoarele se predau până miercuri,
19.02.2014, ora 10.
LOCUL DESFĂŞURĂRII
Sala Mare a Primăriei Beiuş
PARTENERI: Asociaţia de Părinţi a Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş, Consiliul Local al Municipiului
Beiuş, Fundaţia „Căminul Francesco”, Biserica Greco–Catolică Beiuş, Casa de Cultură „Ioan Ciordaş” Beiuş,
Muzeul Municipal Beiuş, Casa „Iosif” Beiuş, Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad, judeţ Arad, Liceul
Tehnologic de Turism şi Alimentaţie, Arieşeni, judeţ Alba, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Satu
Mare, judeţ Satu Mare, Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” Zalău, judeţ Sălaj, Liceul Tehnologic „
Henri Coandă” Sibiu, jud. Sibiu, Liceul Tehnologic Nr.1 Popeşti, jud. Bihor, Liceul Tehnologic Nr.1 Suplacu
de Barcău, jud. Bihor.
INVITAŢI: Elevii şcolii, părinţii lor, profesorii şcolii, comunitatea locală, toţi aceea care doresc să participe
la un frumos spectacol caritabil. Bilet de intrare 5 lei.
Biletele vor fi distribuite organizat, la nivelul claselor, de CŞE. RĂSPUNDE Bercovici Crina.
Tabelele vor fi completate de reprezentanţii CŞE şi predate luni, 17.02.2014, în pauzele de la 9 şi de la 10, la
sediul CŞE. Biletele (nominale) vor fi distribuite marţi, 18.02.204, la aceleaşi ore, la sediul CŞE. Părinţii
elevilor pot face şi donaţii pe tabelul claselor. Joi, 20.02.2014, se pot procura bilete sau face donaţii, de către
persoanele din exteriorul şcolii, la intrarea în sala de spectacol. Donaţiile în bani, făcute de firme, persoane
fizice, profesori, foști absolvenți, etc. vor fi centralizate pe un tabel separat care va fi predat la final
(24.02.2014) Asociaţiei de Părinţi cu toate documentele, încasările şi raportul financiar.
În sala de spectacol au acces persoanele care au cumpărat bilet, artiştii şi invitaţii. Deplasarea la
spectacol se va face organizat, sub supravegherea prof. Popa Doina şi Cap Simona, care răspund de
ambientul şi disciplina din sala de spectacol. La 11:40 fix, din curtea şcolii, este planificată plecarea spre
sala de spectacol, a elevilor care au procurat bilet.
ARTIŞTI: elevii C.T. „Ioan Ciordaş” Beiuş şi reprezentanţi ai partenerilor.
OBIECTIVE (selecţie): Popularizarea unor exemple de bune practici în domeniul artistic şi de voluntariat;
Valorificarea spiritului caritabil al elevilor şi al cadrelor didactice; Stimularea interesului elevilor pentru
voluntariat; Reducerea abandonului şcolar prin susţinerea materială şi morală a elevilor care au situaţie
materială precară (prin oferirea unor burse din fondurile strânse).
Alte detalii: Elevii din organizare vor purta ecuson.
Clasele care prin activitatea lor vor dovedi implicare şi dăruire în activităţile de voluntariat ale
proiectului vor fi evidenţiate împreună cu diriginţii sau îndrumătorii lor în careul de diseminare a
proiectului.

