
Preşedinte Sindicatul USEFS

APROBAT:

Prorector Educaţie şi Sport 

Dumitru Eşanu

,̂ 2021

Gheorghe Egorov

JT

Regulamentul Concursului Universitar 

’’Miss şi Mister Boboc USEFS- 2021”



Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Prezentul regulament este elaborat de Sindicatul Universităţii de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport.

2. Concursul ”Miss şi Mister Boboc USEFS- 2021” universitar este un 

proiect realizat de Sindicatul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport în parteneriat cu Subdiviziunea Educaţie şi sport a USEFS, care 

promovează tinerele talente în rândul studenţilor; viaţa activă, implicarea 

socială şi comunicarea între tineri, prin participarea la aceste activităţi 

cultural-artistice.

3. La concursul universitar sunt înscrişi studenţi înmatriculaţi în anul I de studii 

de la cele patru facultăţi ale USEFS, formând perechi (un băiat şi o fată).

4. Concursul se organizează o dată pe an, în perioada lunii octombrie.

Capitolul II. Participanţi şi condiţii de participare

La concurs pot participa doar studenţii anului I, care corespund următoarelor

cerinţe:

1. îşi fac studiile la secţia de zi, ciclul licenţă;

2. Starea sănătăţii impecabilă;

3. Abilităţi lingvistice suficiente.

Capitolul III. Drepturile şi obligaţiile participanţilor

1. Participanţii au următoarele drepturi:

a. să participe la Concursul ”Miss şi Mister Boboc USEFS-2021” fară a li se

percepe nici un fel de taxe de participare;

b. să prezinte ideile sale în modalităţile cerute de organizator;

2. Participanţii au următoarele obligaţii:

a. să respecte regulamentul concursului şi deciziile juriului;

b. să se prezinte la toate repetiţiile în mod obligatoriu;



c. să pună la dispoziţia organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, 

documente suplimentare care oferă informaţiile necesare pentru punctarea 

evenimentului;

d. la prezentarea probelor, în imagine este prezentă doar perechea de 

participanţi;

e. să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documentare legate 

de proiect (ex: materiale audio-video, etc).

f. să semneze o declaraţie pe proprie răspundere că au luat cunoştinţă cu 

Regulamentul concursului şi se obligă să-l respecte;

Capitolul IV. Dreptul de autor

Organizatorii îşi rezervă, faţă de participanţi, dreptul de a folosi în 

materialele de promovare ale concursului ”Miss şi Mister Boboc 2021” numele 

participanţilor, informaţiile, fotografiile sau oricare alte materiale legate de 

eveniment.

Capitolul V. Probele concursului

1.Prezentarea

• Prezentarea perechii (realizarea unui video de prezentare a perechii, numele, 

prenumele, facultatea etc.); durata -  max 2 min.

2. Tema pentru a ca să ’’Sunt student la . . .” 5 min

• cîntec;

• dans;

• număr artistic (sceneta);

3. Valsul (o piesă unică pentru toţi)



Participanţii vor primi piesa de la organizator şi vor pregăti un video în care 

ei dansează.

Ţinuta de dans elegantă (Băieţii în costume negre sau fracuri, fetele în rochii 

pentru vals);

Capitolul VI. Dispoziţii finale

Filmuleţele pregătite de participanţi vor fi trimise pe adresa de email a 

organizatorilor şi evaluată de către juriu, apoi plasate pe pagina web a universităţii 

pentru a putea fi vizualizate şi votate de vizitatorii paginii.

Participanţii vor fi premiaţi cu premii băneşti şi diplome.


