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R e g u l a m e n t 
 

„Pentru mine regizorul, regizorul bun, nu poate fi decât educatorul, 
pedagogul, îndrumătorul unor elevi fără vârstă. Înainte de a fi director de scenă va 

trebui, ar trebui, să fie animator, prieten devotat, colaborator, artist şi creator. 
Pentru actor un asemenea regizor poate însemna totul”. 

 
Pornind de la cuvintele actorului George Constantin organizatorii şi participanţii la 

festival trebuie să cunoască şi să respecte următoarele: 

Art.1 Festivalul se adresează tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar (ciclul 
primar, gimnazial, liceu), dar organizatorii îşi rezervă dreptul unei preselecţii 
în cazul unui număr foarte mare de participanţi, pe baza vizionării unei 
casete/CD pentru toate trupele ( care depun/trimit în termen fişele de înscriere 
şi caseta/CD-ul) trupele din ţară şi vizionarea directă pentru trupele din 
Bucureşti trecute de prima preselecţie. 
 

Art. 2 Este organizat sub egida Primăriei Sectorului 1 de către Inspectoratul Şcolar 
al Municipiului Bucureşti şi Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, 
Palatul Naţional al Copiilor şi Fundaţia Culturală „George Constantin”. 
 

Art. 3 Înscrierile se fac pe baza unei fişe tip şi se depun la secretariatul C.C.D  
Bucureşti până la data de 6 aprilie 2008- data poştei. 

Art. 4 Durata festivalului este de 8 luni, iar etapa internatională se desfăşoară pe 
parcursul a  3 zile (30 mai-1 iunie 2008).  

Art. 5 Juriul este format din personalităţi de artă şi cultură (actori, cântăreţi, 
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regizori, scriitori). 
Art. 6 Finanţarea festivalului se asigură de Ministerul Educaţiei, Cercetări şi 

Tineretuluii  şi din sponsorizări. 
Art. 7 În festival –etapa finală- poate participa o unitate şcolară din fiecare judeţ, iar  

pentru municipiul Bucureşti câte două unităţi şcolare din fiecare sector.. 
 

Art. 8 Depăşirea timpului înscris în program atrage după sine descalificarea trupei 
(maxim 30 minute). 
 

Art. 9 Organizarea preselecţiilor: 
• Pot participa mai multe trupe din judeţe/municipiul Bucureşti/ 
şcoală/liceu; 

• caseta/CD-ul se va trimite pe adresa Casa Corpului Didactic 
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 315 A, Sector 6,  Bucureşti - 
România până la data de 6 aprilie, urmând ca până la 11 mai să se 
comunice rezultatele;  

 
Art. 10 Festivalul se va desfăşura astfel: 

• ziuaI (30 mai)- trupele de teatru vor participa la activităţi pe ateliere; 
produsul activităţii pe ateliere va fi prezentat în cadrul  galei festivalului; 
jurizarea  afişelor  spectacolelor înscrise în festival;  

• ziua II (31 mai)- concurs 
• ziua III (1 iunie)- concurs şi gala 
 

Art. 11 Decorurile necesare sunt asigurate de trupa participantă în festival, iar lumina 
şi sunetul de către organizatori. 
 

Art. 12 Conducătorii de trupă asigură intrarea şi ieşirea din scenă astfel încât să nu 
fie perturbată desfăşurarea festivalului. 
 

Art. 13 Se impune păstrarea unei atmosfere de prietenie, colaborare şi respect faţă de 
toţi participanţii la festival (elevi, profesori, juriu, organizatori). 
 

Art. 14 Premiile acordate (pe categorii de vârstă 6-14 ani şi 15-19 ani) sunt: pentru 
cel mai bun spectacol, regie, originalitate, rol principal şi secundar (feminin, 
masculin), costume şi decoruri, marele premiu „George Constantin”.  
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