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MACHETA BALUL BOBOCILOR

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SIGHIŞOARA
Data desfăşurării balului: 02 noiembrie 2018
Loc de desfăşurare: Sala de spectacole MIHAI EMINESCU
Interval orar: 17-19
Profesor responsabil cu desfăşurarea evenimentului: SUCIU ELENA
Nr. decizie constituire Comisie de organizare Balul Bobocilor- nr. 307/02.09.2018
Nr. înregistrare Regulament de organizare şi desfăşurare a Balului Bobocilor:-nr. 1890/02.09.2018
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Prof. Tittes-Gherman Mihaela
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Nr. 1890. 02.10.2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
BALULUI BOBOCILOR

1.

2.

Activităţile fac parte integrantă din oferta educaţională a şcolii şi, ca atare, se supun regulilor
Regulamentului –cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar /
Regulamentului de organizare si funcționare a institutiei de invatamant, regulilor morale şi
sociale, care impun un comportament civilizat în orice situaţie.
Comitetul de organizare va fi format din 3 elevi pe clasă, care vor fi confirmaţi prin vot de
colegii lor în prezenţa diriginţilor. Colaborarea cu diriginţii în domeniul organizatoric este
obligatorie. În privinţa derulării programului propriu-zis, elevilor li se oferă libertatea de creaţie
şi decizie, păstrând limitele decenţei. Se interzice folosirea unui limbaj sau gesturi obscene, a
momentelor artistice cu trimiteri politice.
Comitetul de organizare va prezenţa directorului şi profesorilor diriginţi situaţia nominală a
repartizării sarcinilor, care va cuprinde obligatoriu următoarele domenii:
-

-

-

3.
4.

Concepţia programului (ideea), derularea şi prezentarea acestuia .
Tehnică (muzică, video etc.). Aparatura şcolii poate fi folosită exclusiv la repetiția finală
și la evenimentele ce se desfăşoară în incinta şcolii, în prezenţa informaticianului, dar nu
şi pentru pregătirea evenimentului.
Premii.
Invitaţii. Organizatorii vor invita, în mod obligatoriu, toţi profesorii, eventuali sponsori
precum şi angajaţii serviciilor secretariat, bibliotecă, contabilitate, informatică.
Multiplicarea şi distribuirea invitaţiilor se va face doar după ce acestea au fost vizate de
un director.
Finanţe. Participarea elevilor poate fi condiţionată de plata unei taxe (bilet de intrare),
care va fi folosită pentru premii, chirii etc. Suma va fi stabilită cu acordul direcţiunii
după prezentarea unui proiect de venituri şi cheltuieli. După o săptămână de la
eveniment, organizatorii vor prezenta directorului un bilanţ de venituri şi cheltuieli
(prezentarea facturilor şi chitanţelor în original este obligatorie). Eventualele sume
necheltuite vor fi folosite pentru subvenţionarea parţială a unor excursii şi pentru
pavoazarea şcolii.

Organizarea evenimentului se va realiza în afara orelor de curs. Nu se acceptă învoirea elevilor
sau motivarea absenţelor pentru organizatori sau participanţi.
Pentru asigurarea ordinii se va apela la firme specializate in acest sens.
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Accesul elevilor din Liceul Tehnologic Nr.1 se face pe bază de :
 bilet cumpărat pentru cei care vor să vizioneze spectacolul;
 liste cu participanţii la programul artistic/organizatorii balului, întocmită de profesorii
coordonatori;
6. Accesul părinţilor se face pe bază de:
 bilet cumpărat dacă nu are copil participant la programul artistic
 invitație dacă are copilul participant la concurs sau la mai multe probe artistice
7. Accesul elevilor din alte licee sau a persoanelor străine este permis doar pe bază de bilet
8. Accesul profesorilor şi a sponsorilor se face pe bază de invitație.
9. Accesul sub influența sau cu: băuturi alcoolice, etnobotanice, droguri, tutun este interzisă pe
tot timpul programului artistic.
10. Accesul cu materiale inflamabile sau pirotehnice este strict interzis (brichete, petarde, artificii
etc).
11. În decurs de două săptămâni de la desfăşurarea evenimentului va avea loc o şedinţă de evaluare
organizată de diriginţi, la care vor participa: diriginţii, comitetul de organizare, un director.
5.

Avizat CA 02.10.2018
Director,
Prof. Tittes-Gherman Mihaela

