
 

 
 
 

 

 

OLGA GUDYNN TALENT SHOW 

Ediția a VI-a 

- Copiii au talent - 

 

REGULAMENT DE CONCURS 

 

I. ORGANIZATORI  

Olga Gudynn Int’l School în parteneriat cu ISMB și ISJ, organizează concursul multidisciplinar 

OLGA GUDYNN TALENT SHOW, ediția a VI-a – Copiii au talent, o competiție a talentelor.   

 

II. ARGUMENT 

Concursul OLGA GUDYNN TALENT SHOW, ediția a VI-a, își propune să devină o rampă de lansare 

pentru copiii talentați, să le deschidă drumul spre o viitoare carieră artistică și să îi încurajeze în 

demersul lor de a-și urma visurile. De asemenea, își propune să promoveze valorile românești din 

domeniul educației și artei, prin implicarea activă a cadrelor didactice și prin valorificarea forței 

creative a copiilor. Prin tot ceea ce copiii creează azi, construiesc lumea de mâine.   

III. SCOPUL CONCURSULUI 

Acest eveniment artistic are ca scop implicarea elevilor, sub îndrumarea cadrelor didactice, astfel 

încât aceștia să își descopere talentul, să-și găsească noi pasiuni legate de domeniul artei și să-și 

dezvolte simțul civic prin caracterul umanitar al evenimentului. Astfel, 25% din fondurile strânse 

de la sponsori vor fi donate Secției de Oncologie a Spitalului Marie Curie.  

 



 

 
 
 

IV. OBIECTIVELE CONCURSULUI 

1. Stimularea originalității și potențialului creativ al elevilor; 

2. Atragerea unui număr cât mai mare de elevi din școlile de stat și private; 

3. Promovarea imaginii unităților de învățământ și a cadrelor didactice implicate; 

4. Stimularea cooperării, a spiritului competițional, îmbunătățirea relațiilor de comunicare și  

interrelaționare dintre elevii și profesorii diferitelor unități de învățământ.  

 

V. GRUP ȚINTĂ 

În cadrul concursului OLGA GUDYNN TALENT SHOW, ediția a VI-a, se pot înscrie copiii care au 

un talent aparte, în domeniile :  

1. Muzică 

a. canto 

b. instrumet 

2. Teatru  

3. Dans 

4. Poezie 

Concursul se adreseazặ copiilor cu vârsta cuprinsã între 5 şi 15 ani, din  instituțiile de învățământ de 

stat și private din Ilfov și București.  

 

VI. ÎNSCRIEREA 

Perioada ȋnscrierii: 20 aprilie – 13 mai 2015 

- înscrierile se vor efectua online - pe site-ul: www.olgagudynn.ro, secțiunea OLGA GUDYNN 

TALENT SHOW, ediția a VI-a, urmând paşii : 

1. Descarcă fișa de înscriere   

2. Completeaz-o pe calculator  

3. Trimite-o la adresa de e-mail pr.fundatia@olgagudynn.ro ca ataşament pâna la data de 13 mai 

2015. 

4. Trimite alături de fișa de înscriere și negativul piesei muzicale de care ai nevoie sau piesa, dacă 

este pentru dans. 

 

 

 

 

 

http://www.olgagudynn.ro/


 

 
 
 

Eveniment organizat la TEATRUL METROPOLIS 

 

ÎNSCRIEREA ȘI PARTICIPAREA LA CONCURS SUNT GRATUITE. 

 

Categoriile de vârstă la care se pot înscrie participanții sunt: 

5 – 7   - ani; 

8 – 10 - ani; 

11 – 13 - ani; 

14 – 15 – ani. 

 

VII. PREMIEREA 

În cadrul Concursului Olga Gudynn Talent Show se vor acorda următoarele premii: 

1. PREMIUL CEL MARE - constă în două burse întegrale de studiu oferite de Olga Gudynn 

Int’l School. 

2. PREMIILE I, II, III  - se acordă pentru fiecare dintre cele 4 categorii de vârstă. 

 

VIII. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

Contact:   Ioana Cristina Hinta - 0735228201, 0726 271 245 

E-mail:     pr.fundatia@olgagudynn.ro , office.floreasca@olgagudynn.ro  

 

IX. DESFĂȘURARE CONCURS 

1. Preselecția: 16 mai 2015, ora 10.00 – la Teatrul Metropolis, Strada Mihai Eminescu 

89, București. 

2. Pentru prezentarea momentului este necesar să ţineți cont de toate elementele de recuzită, 

costum sau alte detalii scenice. 

3. Orarul de intrare în concurs va fi publicat pe site-ul www.olgagudynn.ro, în secțiunea 

Olga Gudynn Talent Show, cu o zi înainte de concurs, în data de 15 mai 2015.  

4. Pentru buna desfășurare a concursului, vă rugăm nu întârziați! Orice întârziere va 

duce la descalificarea din concurs!  

5. Rezultatele preselecției: vor fi afișate pe site-ul www.olgagudynn.ro, în secțiunea Olga 

Gudynn Talent Show, până în data de 21 mai 2015 cu calificativele ADMIS/RESPINS ; 

6. Etapa finală: 3 iunie 2015, ora 15.00 –  concurs cu decernarea premiilor. Locația: 

Teatrul Metropolis. 

 

mailto:pr.fundatia@olgagudynn.ro
mailto:office.floreasca@olgagudynn.ro
http://www.olgagudynn.ro/
http://www.olgagudynn.ro/


 

 
 
 

X. ECHIPA DE IMPLEMENTARE ȘI ORGANIZARE 

Manager de proiect, PR Fundatia Olga Gudynn: Ioana Hinta și Corina Bogaciu 

Director Educațional: Lucia Șerban  

Coordonator Artistic : Anca Sârbu 

Profesori coordonatori: Anca Sârbu, Norica Popescu, Alexandru Șianțiu, Mihai Picu, Simona 

Dumitriu, Cristina Tătaru, Ecaterina Calotă, Dana Efstate, Gabriela Ciobanu, Dana Popescu 

Coordonator grafică: Mihai Chersin 

Organizator: Olga Gudynn 

 

XI. RESURSE DE PROIECT 

1. Resurse umane: reprezentanți ai organizatorului (artiști, profesori de specialitate - muzică și 

arte vizuale), reprezentanți ai școlilor și grădinițelor participante, echipa tehnică, membri ai 

juriului, elevi cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani.   

2. Resurse de spațiu: Sediul Teatrului Metropolis, din Str. Mihai Eminescu, Nr.89, București. 

3. Resurse materiale: instrumente tehnice (sonorizare, lumini, decor, recuzită), protocol, 

materiale promoționale (roll-up, afișe, flyere, clipuri de prezentare etc.), buget și resurse 

materiale pentru premierea concurenților câștigători.  

 

XII. CONDIṬII DE PARTICIPARE 

1. Un concurent se poate înscrie la o singurӑ secţiune și un singur moment; 

2. Se admite înscrierea în concurs, cu un alt moment, în cadrul unei alte secțiuni, doar în grup; 

3. Durata  maximă a momentului artistic este  de 4.00 minute;  

4. Participarea în concursul de preselecţie se face în ordinea înscrierii pe site; 

5. Ținuta, costumația, momentul artistic ales, trebuie să corespundă  particularităților de vârstă, să 

exprime preocupările și aspirațiile specifice copiilor;  

6. Juriul va nota evoluția concurenților în baza unui sistem unic de punctaj, conform unei fişe de 

evaluare;  

7. Organizatorul  își  rezervă  dreptul  de  a  modifica  componența  juriului; 

8. Deciziile juriului  sunt  irevocabile și  nu  pot  fi contestate. Juriul îşi rezervă dreptul de a 

întrerupe concurentul în cazul unei prestaţii neadecvate și/sau care aduce atingeri integrității 

morale sau fizice  copilului sau  în cazul depăşirii timpului standard alocat fiecărui concurent; 

9. Componența juriului va fi anunţată la începutul fiecarei etape. Juriul va fi format din: 

reprezentanţi ai organizatorului, artişti, profesori de specialitate, invitaţi speciali din radio sau 

televiziune; 



 

 
 
 

10. Nu se va prezenta în finalӑ altӑ piesӑ decât cea admisӑ în preselecţie; în caz contrar concurentul 

va fi descalificat; 

11. Negativele pentru piesele muzicale pot conţine backing vocal diferit de linia melodică principală 

cântată de solist;  

12. Părinții/îndrumătorii/profesorii concurenților vor semna o declarație privind cesionarea 

drepturilor de autor ce decurg din prestațiile artistice ale copiilor, exprimandu-şi astfel acordul 

pentru ca materialele audio-video și foto să poată fi folosite pentru promovare prin toate 

mijloacele media; 

13. Fiecare concurent are obligaţia de a consulta site-ul www.olgagudynn.ro, secțiunea Olga 

Gudynn Talent Show, pentru a se informa în legӑturӑ cu ordinea şi ora intrӑrii participanţilor în 

concurs.  

 

XIII. CAZURI EXCEPŢIONALE  

Se poate solicita modificarea orei de intrare în preselecţie doar cu expunerea unor motivaţii 

solide, semnalate atât telefonic, dar şi prin e-mail, acest fapt urmând a se aduce la cunoștința 

organizatorilor cel mai târziu pȃnă în data de 15 mai 2015, ora 17.00 la adresa: 

pr.fundatia@olgagudynn.ro şi doar în sensul mutӑrii concurentului în finalul desfӑşurӑtorului.  

Chiar și în astfel de situații, organizatorul va putea refuza să modifice ora de intrare în 

preselecție stabilită inițial.  

 

XIV. PROMOVAREA 

Concursul Olga Gudynn Talent Show urmează a fi promovat în școli și grădinițe din București și 

Ilfov prin afișe, prezentat pe site-ul și pagina de Facebook a Școlii Olga Gudynn, precum și pe 

site-ul și pagina de Facebook a Fundației Olga Gudynn. 

 

XV. CLAUZE SPECIALE 

1. NU sunt admise cascadoriile periculoase; 

2. NU este admisă folosirea substanțelor interzise de lege sau care pun în pericol buna desfășurare 

a evenimentului; 

3. NU este admisă folosirea substanțelor pirotehnice, a focului, sau a obiectelor contondente; 

4. NU sunt admise reprezentațiile cu biciclete, skateboarduri, role; 

5. NU este admisă depășirea timpului alocat momentului artistic prezentat în concurs; 

http://www.olgagudynn.ro/
mailto:pr.fundatia@olgagudynn.ro


 

 
 
 

6. Trebuie să anunțați organizatorul din timp dacă intenționați să folosiți orice formă de echipament 

neconvențional.Veți fi responsabil cu aducerea acestuia dacă organizatorul va fi de acord cu 

utilizarea lui în reprezentația propusă de dumneavoastră. 

 

XVI. DISPOZIȚII FINALE 

Președintele juriului validează rezultatele. Profesorii/îndrumătorii elevilor câștigători vor primi 

diplome personalizate. 


