
COMUNICAT 

 
     A XX-a ediţie a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare “Mamaia Copiilor”-2021, organizat de Asociatia Culturala 

''MAMAIA COPIILOR'' , Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Romania, 
  Societatea Romana de Radio, Radio Romania Regional, Casa de Cultura a Sindicatelor- Constanta, Teatrul de Copii si Tineret 

‘’Calutul de Mare’’  cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta 
 Va rugam sa cititi cu atenție acest comunicat si regulamentul festivalului! 

 
                                               La Secţiunea de Interpretare solisti individuali  

   Perioada de depunere a materialelor pentru finala este din data de 20 mai pana in data de 10 iunie 2021 si se face prin 
e-mail ori direct  la sediul Casei de Cultura a Sindicatelor din Constanta.  
           Se vor trimite FISA DE INSCRIERE IN FINALA  si ACORDUL parintelui ori tutorelui pentru participare la festival.       
Fiecare concurent va veni la repetitie cu negativul piesei inscrisa pe fisa de concurs pe suport CD ori stick . 
          

IMPORTANT ! 
Va rugam sa  NU trimiteti  inscrierea pe ambele adrese ale festivalului  deoarece riscati sa apara erori .Asadar alegeti 

numai una din cele doua adrese:ac.mamaia_copiilor@yahoo.com / asc.mamaiacopiilor@gmail.com  
 

Concurentii sunt rugati sa respecte toate regulile impuse de organizatori, programul de repetitii si spectacole  
precum si purtarea mastii obligatoriu in incinta institutiei.  

Fiecare concurent poate si insotit la scena de o singura persoana si este obligatoriu sa aiba propriul burete pentru 
microfon. 

In sala de spectacol vor putea fi prezenti , in limita locurilor permise de lege la aceea data si pe baza de bilet , doar  
insotitorii si copii ce apartin grupei  ce se afla in concurs.  

 
 

                                              Secţiunea de Creaţie ___________________________________ 
 Perioada de depunere a meterialelor pentru finala din 2020 si 2021 este din data de 20 mai pana in data de 10 iunie 

2021 si se face prin e-mail ori direct  la sediul Casei de Cultura a Sindicatelor din Constanta.  
           Se vor trimite FISA DE INSCRIERE IN FINALA CREATIE si ACORDUL  COMPOZITORULUI si al parintelui ori 

tutorelui pentru participare la festival. 
                                                                   IMPORTANT ! 
Va rugam sa  NU trimiteti  inscrierea pe ambele adrese ale festivalului  deoarece riscati sa apara erori .Asadar alegeti 



numai una din cele doua adrese:ac.mamaia_copiilor@yahoo.com / asc.mamaiacopiilor@gmail.com  
 

Concurentii sunt rugati sa respecte toate regulile impuse de organizatori, programul de repetitii si spectacole  
precum si purtarea mastii obligatoriu in incinta institutiei.  

Fiecare interpret poate si insotit la scena de o singura persoana si este obligatoriu sa aiba propriul burete pentru 
microfon. 

In sala de spectacol vor putea fi prezenti , in limita locurilor permise de lege la aceea data si pe baza de bilet , doar  
insotitorii si interpretii grupelor de creatie. 
        Ziua dedicata in intregima sectiunii de Creatie este Sambata 10 iulie  iar participantii la acesta sectiune vor veni 
la repetitii cu negativul pe suport CD  ori stick,  in conformitate cu programul ce va fi afisat. 
 

Cei  ce doresc ilustraii coregrafice se pot adresa  trupei DINAMIC  la tel:0723351311 
Aceia ce vor sa vina cu propria coregrafie  trebuie sa stie ca pe scecna nu sunt admisi mai mult de 5 persoane. 

 
Din pacate NU sunt admise pe scena elemente de recuzita ori decor. 

 
Toate detaliile legate de desfasurarea finalei se vor afisa pe site-ul nostru www.mamaiacopiilor.ro 

 
Toate taxele se vor achita la sosire. 

 
Informaţii suplimentare, zilnic între orele 9 si 16, la Secretariatul Festivalului ; Tel. 0723270960 

 
 
 
 

  


