Regulamentul Concursului Interuniversitar Balul Bobocilor
”Miss și Mister Boboc”
Capitolul I. Dispoziţii generale
1. Prezentul regulament este elaborat de Consiliul Național al Organizațiilor
Studențești din Moldova în continuare CNOSM.
2. Concursul ”Miss și Mister Boboc” universitar este un proiect realizat
de CNOSM care promovează tinerele talente în rîndul studenților; viața
activă, implicarea socială și comunicarea între tineri prin participarea la
aceste activităţi cultural-artistice.
3. La concursul interiniversitar sunt inscrise toate Instituțiile de Învățămînt din
Republica Moldova care fac parte a acestei organizații.
1. Concursul se organizează o dată pe an, în perioada lunii noiembrie
Capitolul II. Participanți și condiții de participare
La concurs pot participa studenții anului I, care corespund următoarelor cerințe:
1. Își fac studiile la secția de zi, ciclul licență;
2. Starea sănătății impecabilă;
3. Abilități lingvistice suficiente.
4. Perechea este formată: băiat și fată.
Capitolul III. Drepturile și obligațiile participanţilor
1. participanții au următoarele drepturi:
a. să participe la Concursul ”Miss și Mister Boboc” fără a li se percepe
nici un fel de taxe de participare;
b. să prezinte ideile sale în modalitățile cerute de organizator;
2. participanții au următoarele obligații:
a. să respecte regulamentul concursului și deciziile juriului;
b. să se prezinte la toate repetițiile în mod obligatoriu;
c. să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul,
documente suplimentare care oferă informațiile necesare pentru
punctarea evenimentului;
d. la prezentarea probelor in scena este prezenta doar perechea de
participanti;
e. să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documentare
legate de proiect (ex: materiale audio-video, etc).

f. să semneze o declarație pe proprie răspundere că au luat cunoștință cu
Regulamentul concursului și se obligă să-l respecte.
Capitolul IV. Dreptul de autor
Organizatorii își rezervă, față de participanți, dreptul de a folosi în materialele
de promovare ale concursului ”Miss și Mister Boboc” numele participanților,
informațiile, fotografiile sau oricare alte materiale legate de eveniment.
Capitolul V. Probele concursului
Gala Bobocilor (ieșirea bobocilor în scenă la începerea concursului):
•
•

toate perechile au un Dress cod(adica sunt imbracati dupa o tematica care va
fi stabilita de catre organizatori)
coregrafie (se învață un dans comun cu toate perechil, un defileu)

Concursul va conține următoarele probe:
1. Prezentarea (până la 2 min)
•

prezentarea trebuie să conțină descrierea perechii (numele, prenumele,
originar din.(ex: regiunea Moldovei de facut legatura haioasa si interesanta)
se accepta varianta: proza, cintec, povestioara unde sunt reflectate toate
informațiile despre pereche. Hobby-uri, deviza vieții)

2. Ingeniozitatea
•

prezentarea unei secvențe dintr-un film montat 90 sec, comentarea pe tema
vieţii studenţeşti sa fie realizată live (participanții vor avea secvența de film
pregătită de acasă, oferita din timp de catre organizatori).

3.Tema pentru acasă ”Sunt student la…” (până la 3 min.)
•
•
•

cântec
dans
numar artistic (sceneta)

4. Dansul “Vals” o piesă unică pentru toți. Ținuta de dans elegantă (Băieții în
costume negre sau fracuri, fetele în rochii pentru vals) (160 sec.)
Capitolul VI. Procesul de jurizare
1. Organizatorii vor anunța componenta juriului înainte de începerea
evenimentului.
2. Procesul de jurizare va baza pe notele membrilor juriului, care vor evalua
fiecare pereche participantă, luând în consideraţie:
•

măiestria interpretativa

•
•
•
•
•
•
•

scenografia; poziția scenică;
autenticitatea
selecția repertoriului
autenticitatea vestimentației
creativitate
originalitate
limbajul folosit

1. Fiecare membru al juriului va lucra cu propriul tabel de jurizare, în care va
acorda note pe o scală de la 1 la 5, 1 reprezentînd nota minimă, iar 5 nota
maximă, care poate fi obținută;
1. Decizia finală a juriului nu poate fi contestată, iar organizatorii asigură
obiectivitatea acestei decizii.
Capitolul VII. Tipuri de premii
1. În cadrul concursului ”Miss și Mister Boboc” se acordă premii din partea
sponsorilor prezenți la eveniment.
2. Premiile acordate la concurs sunt onorifice. Acestea sunt sub forma unor
diplome și cadouri din partea sponsorilor și organizatorilor.

