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Art. 16  - CONSTITUȚIA  ROMÂNIEI

Elevii Şcolii „George 
Topârceanu” Mioveni participanţi 
la Proiectul Internaţional 
Prix litteraire al Terre ado 2015

Mari oameni de cultură au 
primit distincții la Gala Premiilor 
pentru Excelență în Cultură, 
desfășurată la Mioveni

Mioveni, 6 - 10 Mai 2015
FESTIVALUL DE 
TEATRU PENTRU TINERI
Curs gratuit de percuție – tobe
la Centrul Cultural Mioveni

Concursul 
„Cântecele Argeșului
și Muscelului” se va

desfășura la Mioveni
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Oraşul Mioveni a fost reprezentat la ceremonia prin care
Oina a primit Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regele Mihai

Federaţia Română de Oină a
participat marţi 24 martie 2015,
la ceremonia de înmanare a Înal-
tului Patronaj al Majestatii Sale
Regele Mihai I. 

Ceremonia a avut loc în Sala
Tronului de la Castelul Peleş
(Sinaia), de la ora 11.00, în
prezenta Alteţei Sale Regale
Principele Radu al României, care
în numele Majestaţii Sale Regelui
Mihai I, a înmanat brevetul Fed-
eraţiei Române de Oină.

La eveniment au participat

Alin Petrache – preşedintele
COSR, Gabriela Szabo – Ministrul
Tineretului şi Sportului, Carmen
Tocală – secretar de stat în MTS
şi foşti jucători de oină, con-
ducători de cluburi sau parteneri
ai sportului nostru naYional.

Primarul Ion Georgescu, a
făcut parte din delegaYia oficială
a FederaYiei Române de Oină
alături de  Nicolae Tudose -
preWedintele C.S. Dacia Mioveni
2012, dar Wi Weful Secţiei Oină CS
Dacia Mioveni 2012 - Dumitru

Voiculescu. Acesta a înmânat
Principelui Radu, cu această
ocazie, Monografia Wi steagul
oraWului Mioveni. Reamintim că
în anul 2013 (după 100 de ani),
la Mioveni a avut loc primul
Campionat Naţional de Oină -
Fete. Federaţia Română de Oină
îsi desfăşoara activitatea de doi
ani de zile sub Patronajul Casei
Regale (din februarie 2013),
într-o colaborare unică în istoria
de peste 100 de ani a sportului
nostru naYional.

PROGRAMUL
SĂRBĂTORII

MUNCII,
PRIMĂVERII ȘI

A BUCURIEI
CROSUL TINERETULUI

citiți în pagina 4

Noi rezultate
bune pentru
tinerii 
înotători de la
C.S. Dacia
Mioveni 2012

Medalii
pentru
tenismenii
din Mioveni
la Cupa AS
Pitești
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Consiliul Judeţean Argeş şi De-
partamentul Savoia, prin serviciile
de specialitate şi împreună cu Aso-
ciaţia Argeş Solidaire, Asociaţia
Pays de Savoie Solidaires – Cham-
bery, Savoie, FRANCE, a organizat în
România a doua ediţie a concursu-
lui „Prix AlTerre Ado”. Scopul aces-
tui concurs-lectură a fost acela de
a apropia tinerii români de plăcerea
lecturii franceze contemporane, de-
scoperind tainele cuvintelor odată
cu tinerii francezi cu care au făcut
un schimb de experienţă online.
Publicul destinat acestei acţiuni de
promovare a cărţii şi a lecturii este
constituit din tineri cu vârste
cuprinse între 12 -15 ani, membri
ai bibliotecilor de lectură publică
din Pays de Savoie şi din centrele de
documentare din judeţul Argeş
(elevii Şcolii Gimnaziale „George
Topârceanu” Mioveni).

Şcolile participante la acest
proiect au fost: Şcoala Gimnazială
„George Topârceanu” Mioveni şi
College Le Beaufortain Beaufort
Franţa, iar parteneri în proiect au
fost: Primăria Mioveni şi Biblioteca
Orăşenească Mioveni. 

Prima ediţie din România a aces-
tui proiect a avut loc în anul şcolar
2013 – 2014 şi a început cu un
număr de unsprezece elevi din
Şcoala Gimnazială „George
Topârceanu”, coordonaţi de dna
prof. Victoriţa Ciorobea. Bu-
curându-se de un real succes, cei
implicaţi în proiect l-au continuat şi
în anul şcolar 2014 – 2015.

În primul an copiii (atât cei din
Franţa, cât şi cei din România) au

primit cele şase cărţi intrate în con-
curs, le-au citit, iar la final au votat
cartea care le-a plăcut cel mai mult.
Pe parcursul celor şase luni cât
adurat proiectul, copiii au comuni-
cat între ei pe skipe şi pe mail. Ast-
fel, s-au putut vedea şi s-au putut
cunoaşte mai bine. La fiecare întâl-
nire, vorbeau despre ce le-a plăcut
cel mai mult din carţile citite, de-
spre personaje, ba chiar şi-au
imaginat şi o altfel de copertă a
cărţii. Aşa că, fiecare elev partici-
pant a facut o scurtă prezentare(în
limba franceză) despre ce i-a plă-
cut şi despre ce l-a impresionat cel
mai mult în carte. Pe lângă acestea,
au adresat şi câteva întrebări auto-
rilor cărţilor. Aceste materiale au
fost ş trimise în Franţa la oraniza-
torii proiectului care, la rândul lor
le-au înmânat autorilor cărţilor. 

Întrucât,  elevii români n-au
putut participa personal la Forumul
de încheiere a ediţiei de anul trecut,
au realizat un filmuleţ de
prezentare a lor, a oraşului Mioveni
şi mai ales a celor mai frumoase
locuri din oraş (la Primărie, în Cen-
trul Civic, la Biblioteca orăşenească,
la Centrul Cultural Educativ, la Ca-
tedra Sf. Petru şi Pavel dar şi imag-
ini din Uzina Dacia Renault). Acest
filmuleţ a fost trimis în Franţa, iar
organizatorii au atât de impresion-
aţi de ce au văzut, încât l-au postat
pe pagina oficială de Facebook „al-
Terre ado” cu descrierea „a de-
scoperi sau a redescoperi
România!”.

În anul şcolar 2014 -2015 lu-
crurile s-au dezvoltat,  s-au făcut

din nou întâlniri pe skipe între co-
ordonatorii celor două şcoli pentru
a se pune la punct toate detaliile în
vederea unei prime întâlniri pe
skipe a copiilor din proiect. Tot
atunci a fost lansată şi provocarea
din partea organizatorilor francezi,
ca elevii, pe lângă lectură, să par-
ticipe şi la un concurs francofon
„dis-moi dix mots” .Această întâl-
nire a avut loc la biblioteca orăşe-
nească, iar copiii din România au
avut ocazia să-i cunoască şi pe noii
colegi de lectură. În urma acti-
vităţilor pe care copiii din Şcoala
„George Topârceanu” le-au des-
făşurat în cadrul acestui proiect, or-
ganizatorii ne-au făcut surpriza de
a ne invita să participăm alături de
copiii din Franţa, dar şi de cei din
Bignona (Senegal) la Forumul de
încheiere a aceste ediţii.

Astfel că în perioada 25 – 29
martie 2015 cei unsprezece elevi ai
Şcolii „George Topârceanu”  Mioveni
au participat, alături de colegii lor
francezi de la Colegiul Beaufortain
din Beaufort şi de cei din Bignona –
Senegal, la manifestările des-
făşutare cu ocazia încheierii celei
de-a VII-a ediţii a acestui proiect. 

După întâlnirea de cunoaştere şi
socializare, copiii au participat la o
serie de activităţi, printre care ate-
lier de teatru susţinut de actriţa
Djamila Zeghbab, cu ajutorul căreia
au pregătit texte în limba franceză
pentru Festivalul „Cele zece cuvinte
ale francofoniei”, texte pe care le-
au prezentat pe scena teatrului din
Albertville. De asemenea, au
vizionat o piesă de teatru, au vizitat

mediateca din Beuafort şi au fost la
şcoala colegilor lor francezi unde au
asistat la ore şi au luat masa împre-
ună. 

Deasemenea, au avut parte de o
întâlnire foarte importantă cu dna
primar a Cantonului Villard-sur
Doron.

Punctul culminant al acestor
manifestări a fost participarea la
Forumul de încheiere, desfăşurat în
Centre des Congres din localitatea
Aix-les-Bains. Aici copiii au parti-
cipat la un concurs cu întrebări din
cărţile pe care le-au citit şi au
obţinut locul al II-lea. În ultima zi,
copiii din Mioveni le-au pregătit
colegilor lor francezi o serie de sur-
prize: au cântat la chitară, au
prezentat scenete de teatru, au
dansat dansuri populare româneşti,
iar la final şi-au împărţit cadouri. 

Această deplasare a elevilor în
Franţa le-a dat ocazia să cunoască
nu numai istoria şi tradiţiile zonei
Savoia (oraşul Albertville, localităţile
Beaufort, Hauteluce sau Quiege),
dar şi alte oraşe importante din Eu-
ropa cum ar fi Linz şi Viena (Austria)
pe care le-au vizitat în trecere.

Şi pentru toate acestea, copiii,
împreună cu profesoara lor coordo-
natoare, Victoriţa Ciorobea le
mulţumesc tuturor celor care au
fost alături de ei şi în mod deosebit
membrilor Consliliului de Adminis-
traYie a Vcolii, care i-a încurajat şi i-
a sprijinit să poată  duce la bun
sfârşit acest proiect.

PPrrooff..  VViiccttoorriiţţaa    CCiioorroobbeeaa
VVccooaallaa  ggiimmnnaazziiaallăă

““GGeeoorrggee  TTooppîîrrcceeaannuu””  MMiioovveennii

Elevii Şcolii „George Topârceanu” Mioveni participanţi la
Proiectul Internaţional Prix litteraire al Terre ado 2015

AANNUUNNXX!!!!!!  OOrrggaanniizzăămm  ccuurrssuurrii  ddee  iinnffiirrmmeerriiee  aauuttoorriizzaattee  AANNCC  ccuu  pprraaccttiiccăă  îînn  ssppiittaall..  DDiipplloommeellee,,  aavviizzaattee  ddee  33  mmiinniisstteerree,,  
ssuunntt  vvaallaabbiillee  îînn  YYaarrăă  WWii  ssttrrăăiinnăăttaattee..  DDuurraattaa  ccuurrssuulluuii  eessttee  ddee  33//55  lluunnii..  PPrreeYY::  445500  RROONN,,  îînn  rraattee..  TTeell::  00774499..009955..115522..
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4500 de 
puieți de stejar, 
plantați în
Mioveni

Sâmbătă, 4 aprilie,
angajaţii celor două
societăţi din subor-
dinea Primăriei
Mioveni au participat
la o amplă acţiune de
plantare a pomilor.

După aproape
patru ore de muncă,
4.500 puieYii de stejar
au fost plantaţi pe
platoul de la Făget şi

în zona Noului Cimitir
Orăşenesc.

La plantare au par-
ticipat aproximativ 60
de voluntari de la S.C
S.Ed.C Mioveni SRL şi
S.C Construcţii
Reparaţii Mioveni SRL.

Cea mai mare parte
dintre puieţi au fost
donaţi de  către Di-
recţia Silvică Piteşti.

Ca munca oame-
nilor să nu fie în
zadar, autorităţile vor
avea grijă ca arborii
să ajungă la maturi-
tate.

OOrraaşşuull  MMiioovveennii  şşii  CCeennttrruull  CCuullttuurraall
MMiioovveennii  oorrggaanniizzeeaazzăă,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  66  --  1100
MMaaii  22001155,,  FFEESSTTIIVVAALLUULL  DDEE  TTEEAATTRRUU  PPEENN--
TTRRUU  TTIINNEERRII,,  MMiioovveennii,,  eeddiiţţiiaa  II..  PPee  ppaarrccuurr--
ssuull  cceelloorr  cciinnccii  zziillee  ddee  ssppeeccttaaccoollee,,  vvoorr
uurrccaa  ppee  sscceennăă  aaccttoorriiii  UUnniivveerrssiittăăţţiiii  ddee
AArrttee  ddiinn  TTâârrgguu  MMuurreeşş,,  mmeemmbbrriiii  TTrruuppeeii
IImmpprroovviissnneeyyllaanndd,,  ssppeecciiaalliizzaaţţii  îînn  iimm--
pprroovviizzaaţţiiee  şşii  ssttaanndd--uupp  ccoommeeddyy,,  ŞŞtteeffaann
RRoommaann,,  aaccttoorr  şşii  pprrooff..  uunniivv..  llaa  UUnniivveerrssii--
ttaatteeaa  ddiinn  TTâârrgguu  MMuurreeşş  şşii  SSoorriinnaa  GGhheerr--
mmaann,,  rreeggiizzoorr  aarrttiissttiicc  şşii  mmuuzziicciiaann  ddiinn
BBaaiiaa  MMaarree..  IIaattăă  pprrooggrraammuull  ccoommpplleett  aall
sseerriilloorr  ddee  ssppeeccttaaccooll::

�� MMiieerrccuurrii,,  66  mmaaii,,  oorraa  1199..0000::  
SSlluuggăă  llaa  ddooii  ssttăăppâânnii, de Carlo Goldoni, cu
actorii Universităţii de Arte din Târgu Mureş
�� JJooii,,  77  mmaaii,,  oorraa  1199..0000::  
MMoollllooyy  --  mmoonnooddrraammăă după Samuel Beckett,
cu Ştefan Roman din Baia Mare
�� VViinneerrii,,  88  mmaaii,,  oorraa  1199..0000::  
CCoommeeddiiee  IImmpprroovviizzaattăă, cu Trupa Improvis-
neyland, BucureWti
�� SSââmmbbăăttăă,,  99  mmaaii,,  oorraa  1199..0000::
SSeeaarrăă  MMuuzziiccaallăă  ccuu  SSoorriinnaa  GGhheerrmmaann  
�� DDuummiinniiccăă,,  1100  mmaaii,,  oorraa  1199..0000::
MM--aamm  îînnddrrăăggoossttiitt  ppee  nneett, cu Trupa Impro-
visneyland, BucureWti.

Mioveni, 6 - 10 Mai 2015
FESTIVALUL DE TEATRU PENTRU TINERI

CCeennttrruull  CCuullttuurraall  EEdd--
uuccaattiivv  ddiinn  MMiioovveennii  aa
ffoosstt  jjooii,,  1166  aapprriilliiee
22001155,,  ggaazzddaa  uunnuuii
eevveenniimmeenntt  ccuullttuurraall  ddee
oo  iimmppoorrttaannYYăă  sseemmnnii--
ffiiccaattiivvăă  ppeennttrruu  jjuuddeeYYuull
AArrggeeWW,,  WWii  aannuummee  cceeaa
ddee--aa  IIXX--aa  eeddiiYYiiee  aa
„„GGaalleeii  PPrreemmiiiilloorr  ppeennttrruu
EExxcceelleennYYăă  îînn  CCuullttuurrăă””,,
oorrggaanniizzaatt  ddee  DDiirreeccYYiiaa
JJuuddeeYYeeaannăă  ppeennttrruu  CCuull--
ttuurrăă  AArrggeeWW..

În cadrul acestui eveni-
ment, personalităYi ale cul-
turii argeWene au primit
distincYii pentru Wase secYi-
uni: muzică, literatură, arte
plastice, teatru, conservare
Wi restaurare patrimoniu
cultural, precum Wi disct-
incYia „Omul anului în cul-
tura argeWeană”.
Programul a inclus Wi
câteva momente culturale
ale artiWtilor Centrului Cul-
tural Mioveni, Valentin
Poienariu, Ion Moise Băd-
ulescu, Marius Bălan, pre-
cum Wi Corala mixtă a

Centrului Cultural Mioveni.
Iată lista premiaYilor:
SSeeccYYiiuunneeaa  mmuuzziiccăă::  MMaarriiaann
LLuuppaaWWccuu, pentru realizarea
Wi coordonarea proiectului
de cercetare-editare
„Preparation for a Critical
Edition of Béla’ Bartók’s
Collection of Romanian
Folk Music”, susYinut de
Academia Română Wi Aca-
demia Ungară de VtiinYe;
SecYiunea literatură: Nico-
leta Popa, pentru volumul
de poezii „Solitudinea este
Yara mea”, Ed. Adenium;
SSeeccYYiiuunneeaa  aarrttee  ppllaassttiiccee::
EElleennaa  SSttooiiccaa, pentru prodi-
gioasa activitate artistică

susYinută în 2014, re-
cunoscută internaYional
prin obYinerea de medalii Wi
premii la expoziYii în Tur-
cia, Macedonia, Cehia,
Slovenia Wi pentru organi-
zarea cercului de pictură
„Culoare Wi vis” de la Cor-
beni;
SSeeccYYiiuunneeaa  tteeaattrruu::  FFlloorriinn
DDuummiittrruu, pentru inter-
pretarea rolurilor din píe-
sele de teatru „Cine este
acest Ionescu”, „Omul care
vine din Est”, „Bolnavul
închipuit” Wi pentru
prestaYia artistică din spec-
tacolul caritabil „Cântec
despre mine însumi… după

10 ani”;
SSeeccYYiiuunneeaa  ccoonnsseerrvvaarree  WWii
rreessttaauurraarree  ppaattrriimmoonniiuu  ccuull--
ttuurraall::  MMaallvviinnee  MMoocceennccoo,
pentru restaurarea a 5
icoane vechi, pentru re-
alizarea unei expoziYii de
obiecte restaurate din pat-
rimoniul Muzeului GoleWti
Wi pentru coordonarea mai
multor ateliere de creaYie;
SSeeccYYiiuunneeaa  „„OOmmuull  aannuulluuii  îînn
ccuullttuurraa  aarrggeeWWeeaannăă””::  GGhheeoo--
rrgghhee  PPăăuunn, pentru activi-
tatea managerială avută în
calitate de Wef de redacYie
al publicaYiei „Curtea de la
ArgeW”, revistă lunară de
cultură, în paginile căreia,

prin eforturile acestuia, au
apărut articolele unor im-
portanYi oameni de cultură
români precum acad.
Solomon MARCUS, matem-
atician Wi profesor emerit al
UniversităYii BucureWti,
acad. Răzvan THEODOR-
ESCU, istoric de artă, acad.
Dan BERINDEI, istoric, pro-
fesor doctor Sanda
GOLOPENXIA, lingvist,  Va-
leriu RÂPEANU, critic de
artă Wi eminescolog etc.
PrezenYi la manifestaYie au
fost personalităYi ale cul-
turii argeWene, Cristian
Cocea, director executiv al
DirecYiei pentru Cultură
ArgeW, Filofteia Pally, direc-
tor Muzeul Pomiculturii Wi
Viticulturii GoleWti, Pr. Univ.
Dr. Paul BAIDAN, Wef cate-
dră pedagogie muzicală,
Universitatea PiteWti, Pavel
VUVARĂ, poet, critic Wi is-
toric de artă, LuminiYa
BORTA, actor Teatrul
„Alexandru DAVILA”, Ar-
gentina CulcuW, director al
Centrului Cultural Mioveni,
precum Wi consilieri locali.

Mari oameni de cultură au primit distincții la Gala 
Premiilor pentru Excelență în Cultură, desfășurată la Mioveni

Toate spectacolele se joacă în Sala mare a Centrului Cultural Mioveni.
Biletele costă 8 lei și pot fi achiziționate de la Centrul Cultural Mioveni. 

Concursul „Cântecele
Argeșului și Muscelului”

se va desfășura la
Mioveni

Consiliul JudeYean
ArgeW, Centrul JudeYean
pentru Conservarea Wi
Promovarea Culturii
TradiYionale ArgeW, în
parteneriat cu AsociaYia
FolcloriWtilor ArgeWeni „C.
Rădulescu – Codin” orga-
nizează concursul
judeYean al grupurilor
vocale Wi instrumentale,
al rapsozilor, soliWtilor
vocali Wi instrumentali de
muzică populară „Cânte-
cele ArgeWului Wi
MuWcelului”. În cadrul
acestuia vor participa ar-
tiWti din judeY ce vor
evolua în cadrul a patru

categorii: SoliWti vocali,
WoliWti instrumentali,
grupuri vocale Wi grupuri
instrumentale.

Centrul Cultural Ed-
ucativ din Mioveni va
găzdui acest spectacol pe
data de 26 aprilie 2015,
de la ora 10:00, intrarea
fiind liberă.

Prin acest concurs, vor
fi puse în valoare, tradiYi-
ile Wi cântecele folclorice
tradiYionale Wi bătrâneWti,
astfel că, juriul va decide
Wi va premia câWtigătorii,
în funcYie de autentici-
tatea pieselor interpre-
tate.

Curs gratuit de percuție 
– tobe la Centrul Cultural Mioveni

Începând de săptămâna viitoare, la
Centrul Cultural Mioveni se va organiza
un alt curs gratuit, de data aceasta, de
percuYie tobe, susYinut de coordonator
Mihai Rotariu.

Cursurile se vor Yine în zilele de marYi
Wi joi, de la ora 17:00. Înscrierile se pot
face la sediul Centrului Cultural Educa-
tiv din Mioveni sau la numărul de telefon
0348 445 856.

De menYionat este că,  pentru în-
scrierea la acest curs nu există limită de
vârstă!
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Noi rezultate bune pentru tinerii 
înotători de la C.S. Dacia Mioveni 2012

În perioada 17-19
aprilie 2015, la PiteWti,
s-a desfăWurat Etapa
Regională de CadeYi,
contând pentru califi-
carea la faza finală a
Campionatului NaYional
de Înot.

Sportivii antrentre-
naYi de Viorel Ciobanu
au reuWit evoluYii foarte
bune în cadrul acestei
competiYii, Laura Tu-
dora, Andra Mitu,
Alexandra Dragomir,
Andreea Dumitrescu,
Andrei DuYulescu,
Alexandru Vipoteanu,
LaurenYiu Margine, Răz-
van Scarlat Wi RareW
Voican au concurat ală-
turi de sportivi de la
Wapte cluburi din Yară Wi
au urcat de zece ori pe
podium.

Rezultatele finale ale
sportivilor din Mioveni,
după cele trei zile de
concurs:

Reuniunea: Mitu
Andra - argint la proba
de 100m liber;

Reuniunea 2: Voican
RareW -aur la proba de
100m liber; Mitu Andra
- argint la proba de
200m liber;

Reuniunea 3: Voican
RareW - aur la proba de
400m liber; DuYulescu
Andrei - aur la proba de
100 bras; Vipoteanu
Alexandru - bronz la
100m bras; Tudora
Laura - argint la proba
de 100m bras; Du-
mitrescu Andreea-
bronz la proba de 100m
bras;

Reuniunea 4: Voican

RareW - aur la proba de
100m bras; Mitu Andra –
argint la proba de 100m
fluture

Cu un total de 10
medalii în cadrul acestei
competiYii, C.S. Dacia
Mioveni 2012, a ocupat
locul doi, în clasamentul
pe cluburi.

Nouă înotători legiti-
maţi la clubul Mioveni
vor intra la apă pentru
un loc în faza finală a
Campionatului NaYional
de Înot din vară, de la
Cluj.

La competiYia de la
Bazinul Olimpic din
PiteWti au fost prezenYi
Nicolae Tudose, preWed-
intele C.S. Dacia Mioveni
2012, Cristinel Matei,
directorul clubului, dar
Wi părinYii sportivilor.

Clubul Sportiv Dacia Mioveni
2012 a participat duminică, 19
aprilie, la Cupa AS PiteWti, orga-
nizată la Baza Sportivă
Budeasa.Tenismenii din Mioveni,
antrenaYi de Robert Bînă, au
cucerit 4 medalii, la cele trei
niveluri de experienYă la care au
jucat: roWu, portocaliu Wi verde.

La nivelul roWu - Ilie Havier a
reuWit să obYină medalia de
argint;

La nivelul portocaliu -
Ogrezeanu Flavia a obYinut
medalia de aur iar Vtefan BădiYă,
medalia de argint;

La nivelul verde – un sportiv de
la C.S. Dacia Mioveni 2012 a urcat
pe podium, Matei Seciu, medalie
de argint.

Micii sportivi de la Mioveni au
avut o prestaţie bună şi au reuşit
să aducă bucurie susYinătorilor.

Medalii pentru tenismenii din
Mioveni la Cupa AS Pitești

CCeennttrruull  CCuullttuurraall  MMiioovveennii  îînn  ppaarrtteenneerriiaatt  ccuu  DDiirreeccttiiaa  JJuuddeeYYeeaannăă  ppeennttrruu  SSppoorrtt  WWii
TTiinneerreett  AArrggeeW organizează duminică, 33  mmaaii  22001155,,  oorraa  1144..0000, Crosul Tinere-
tului pe platoul de la Făget, eveniment inclus în Sărbătoarea muncii,
primăverii Wi a bucuriei. CCOONNDDIIXXIIII  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAARREE: CompetiYia se adresează
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 – 35 de ani Wi se va desfăWura pe un
traseu stablit de organizatori; Înscrierile se fac pe loc, la standul special
amenajat de către organizatori; Se vor acorda premii pentru două categorii:
fete (I, II Wi III) Wi băieYi (I, II Wi III).


