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Concurs naţional de postere „Fii inspirat!”
Acesta este formularul de înscriere pentru concursul național de postere pentru elevi „Fii inspirat!”  
Formularul contine 4 sectiuni principale: 
- date de contact ale elevului participant 
- date de contact ale profesorului coordonator 
- prezentarea posterului 
- verificarea conformității posterului înscris

Fiecare elev poate participa cu maxim 3 postere. Pentru fiecare poster se va completa cate un formular.  
Informațiile vor fi înregistrate abia la apăsarea butonului final de „Submit / Înregistrează”. 
Timpul aproximativ pentru înscrierea unui poster este de maxim 10 minute.

Mult succes tuturor participanților! 

IMPORTANT: Notează mai jos o adresă de email validă la care să primești o copie a formularului de 
înscriere.

* Required

1. Email address *

Date de contact ale elevului participant

2. 1. Nume elev *

3. 2. Prenume elev *

4. 3. Inițiala tatălui *

5. 4. Clasa *

6. 5. Numele instituţiei de învățământ *
Scrieți numele complet, evitând prescurtările.
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7. 6. Adresa completă instituţiei de învățământ (județ, localitate, strada, număr) *
 

 

 

 

 

Date de contact ale profesorului coordonator

8. 1. Nume profesor coordonator *

9. 2. Prenume profesor coordonator *

10. 3. Număr de telefon al profesorului
coordonator *

11. 4. Adresa de email a profesorului coordonator
*

Prezentarea posterului

12. Titlul posterului *

13. Mesajul posterului *
Scrie în aproximativ 500 cuvinte în limba română ideea centrală a posterului, emoțiile vizate, acțiunea
pe care posterul dorește să o stârnească, tehnicile utilizate, etc.
 

 

 

 

 

Conformitatea posterului înscris

14. 1.Posterul respectă specifiicațiile tehnice descrise in regulament: dimensiune A2 (420 x 594
mm), orientare verticală (portrait) *
Check all that apply.

 Da
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15. 2.Am lipit o eticheta (similară cu cea de mai jos) cu datele mele pe spatele posterului și acesta
este gata pentru a fi trimis către sediul Federației UNOPA *

Check all that apply.

 Da

16. 3. Posterul reprezintă o lucrare proprie, nu este plagiat și respectă regulile de originalitate
prevăzute în regulamentul concursului. *
Check all that apply.

 Da

17. 4. Îmi exprim acordul privind utilizarea posterului și a imaginii acestuia de către Federația
UNOPA, conform regulamentului concursului. *
Check all that apply.

 Da

A copy of your responses will be emailed to the address you provided
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