
Sponsorizari pentru tinerele talente sportive si artistice

   Organizatorii anunta ca la concurs pot participa elevi nascuti intre anii 1997 si 2006 inclusiv, sau orice
echipa de sport sau ansamblu sportiv, compus din elevi din categoria de varsta mentionata, care isi
desfasoara activitatea sportiva, respectiv cea artistica in Romania. Startul la aplicare s-a dat in 27 mai,
insa elevii interesati mai au timp sa se inscrie pana sambata, 27 iunie.
   
   Finantare de maxim 10.000 de lei pentru un solicitant  Fundatia pentru Comunitate spune ca in cadrul
concursului se acorda sponsorizari de 350.000 de lei, din care 160.000 lei in domeniul sporturilor,
120.000 lei in domeniul artelor, iar restul 70.000 pentru tinerii de peste 18 ani. Un solicitant poate sa
obtina finantare in valoare maxima de 10.000 de lei pentru achizitionare de materiale, echipament,
instrumente sau alte produse necesare pregatirii solicitantului in vederea obtinerii de performante in
domeniul sportiv sau artistic, acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanti, ca sa poata ajunge
la concursuri internationale si nationale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv
competitii, tabere de profil, cursuri, expozitii sau concerte. "Nu se accepta solicitarile de achizitionare a
unor mijloace fixe pentru dotarea salilor de sport", spun organizatorii.�
  
  Pentru inscriere se trimite, prin posta, un formular completat
  
  Pentru a se inscrie in concurs, elevii trebuie sa trimita un dosar de participare intr-un singur exemplar
prin posta, la adresa Fundatia Pentru Comunitate, 400110 Cluj, O.P. 1, C.P. 1141. Dosarul trebuie sa
cuprinda formularul de aplicare completat, ofertele de pret valabile pentru cumpararea produselor
prevazute, declaratia parintelui/reprezentantului legal, declaratia de sustinere din partea
antrenorului/profesorului pregatitor, documentatia rezultatelor anterioare ale aplicantului din anii 2014 si
2015, fotografii, inregistrari audio video pentru categoria arte pe suport CD sau DVD, articole, aparitii in
mass media despre performante. Pe prima pagina a dosarului, elevii trebuie sa isi mentioneze numele,
numele reprezentantului legal al solicitantului si calitatea acestuia, numarul de telefon si adresa de
e-mail. De asemenea, pe plic trebuie mentionat: "Program Mol de promovare a talentelor - <>". Ghidul
programului si formularele de aplicare se gasesc pe site-urile www.pentrucomunitate.ro si
www.molromania.ro. Elevii interesati trebuie sa se grabeasca, intrucat termenul limita de depunere a
documentatiei este 27 iunie.�
  Dosarele trimise de elevii din intreaga tara vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din
personalitati ale lumii sportive si artistice, care va acorda punctajul in functie de performantele, respectiv
situatia sociala a participantilor. Rezultatele vor fi publicate pe site-urile mentionate pana la data de 15
august, iar castigatorii vor fi instiintati in scris pana pe 30 august.
  

Cuvinte cheie: concurs  romania  concert  concerte  cluj  cum  sport  expozitii  sportiv  despre  posta
oferte  ipa  video  fotografii  ghid  antrenamente  dvd  fotograf  fotografi  cal  dres  antrenament  pana
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