
Formular de înscriere
pentru participarea la activitățile din cadrul Festivalului „Bunica&Bunelul Fest” 2022

Ediția V a festivalului „Bunica și Bunelul Fest 2022” va fi organizat în acest an online, în perioada 12 - 17 septembrie 2022, iar pe 18 septembrie
2022 va fi organizat offline in or. Fălești.

Organizator: Consiliul raional Fălești
Co-parteneri: AO CASMED

Acest formular este modalitatea prin care grupul dvs se poate înscrie pentru participarea la Festival. În tabelul de mai jos sunt enumerate activitățile
la care puteți participa și sunt descrise condițiile de participare pentru fiecare din aceste activități. Pentru înscriere bifați pătrățelele din colonița
DA/NU. Puteți participa la una sau mai multe activități, după cum decideți. Fiți atenți la termenele limită când urmează să transmiteți materialele
pregătite/înregistrate.

Data limită de completare și transmitere a formularului de participare la Festivalul „Bunica și Bunelul Fest 2022” este 31 iulie 2022. Formularul va fi
transmis la adresa de email a Festivalului: bunicafest@gmail.com

Nr. Activitatea Condiții de înscriere și participare Da Nu Numele, Prenumele
participanților

1. Concursul
„Miss Bunica

& Mister Bunelul”

La concurs sunt încurajate să participe perechi de seniori și senioare care
au vârsta de cel puțin 55+. Nu este neapărat ca în viața de zi cu zi
participanții să reprezinte un cuplu.
Condiții de participare:
1. Participanții înscriși la concurs vor realiza un video scurt de 2 min în
care vor face o scurtă prezentare despre sine (ex: localitatea,
nume/prenume, ocupație, cum reușesc să promoveze îmbătrânirea activă
și pozitivă).
2. Se admite prezentarea  în vers, cîntec sau formă liberă.
3. Prezentarea va pune în evidență ocupația preferată, îndemn spre o
îmbătrânire activă prin descriere: de ce anume a-ți ales?, de cît timp vă
ocupați?, ce vă inspiră?, ce simțiți? etc.
4. Încheierea videoului va conține un îndemn către urmăritori de a vă
oferi un like.
5. Filmulețele vor fi expediate până la data de 20 august 2022 la adresa
bunicafest@gmail.com.
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6. Câștigătorii concursului vor fi desemnați de către urmăritorii paginii de
Facebook, prin acordarea like-uri-lor. Învingătoare va deveni perechea
care va acumula cel mai mare număr de like-uri și va fi desemnată și
încoronată pe 18.09.2022 în ziua de încheiere a festivalului, desfășurat
offline în or. Fălești.
În coloana „Numele Prenumele participanților” din acest formular scrieți
concret cine se înscrie pentru participare.

2. Expoziția bucatelor
„Din cuptorul
bunicilor”

Amatorii de a pregăti bucate tradiționale sunt invitați să ia parte la
Expoziția bucatelor sub sloganul „Din cuptorul bunicilor”. Sunt încurajate
să participe persoanele 60+ care sunt pasionate de arta culinară și doresc
să împartă rețeta cu tânăra generație și cu urmăritorii Facebook.
Condiții de participare:
1. Sunt binevenite rețetele de bucate care sunt pregătite în special la

cuptor;

2. Video trebuie să conțină un schimb de experiență, unde bunica învață
nepotica/nora sau altă persoană tânără cum se face focul în cuptor,

cum se dă oala în cuptor, cum se pregătește receta în detalii.

3. Se exclude înaintarea rețetelor care deja au fost prezentate în cadrul

concursului.

4. Se prezintă o singură rețetă de la grup/ localitate.
5. Videourile cu o durată între 2 – 10 minute, vor fi expediate până la
data de 20 august 2022 la adresa bunicafest@gmail.com, poze cu receta
anexată.
În coloana „Numele Prenumele participanților” din acest formular scrieți
concret cine se înscrie pentru participare.

☐ ☐

3. Istorii care ne inspiră
„Legenda satului
meu”

Persoanele cu vârsta 60+ pot lua parte la un concurs de prezentare a unei
Istorii care ne inspiră/legenda localității/prezentarea dinastiei, specifice
zonei de unde provin, cu dovezi documentare, foto vechi etc.
Condiții de participare:
1. Pentru a participa la concurs este necesar să faceți o înregistrare video
pe care să o transmiteți la adresa: bunicafest@gmail.com până la data de
25 august 2022.
2. Prezentarea istoriilor va fi organizată în parteneriat cu biblioteca, arhiva
satului, muzeul satului, vârstnici din localitate care au păstrate dovezi,
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documente, poze vechi, cărți care vor sta la bază pentru pregătirea și
înregistrarea video-ului.
Videoul va conține maxim 3 min. (filmat camera în poziție orizontală,
calitate bună)
În coloana „Numele Prenumele participanților” din acest formular scrieți
concret cine se înscrie pentru participare și ce secțiune alegeți, legenda
satului sau prezentarea unei dinastii.

4. Concurs de dans
„Buneii dansează

modern”

Concursul este pentru persoane vârstnice pasionate de dans, care trăiesc
în ritmul dansului modern, cu bună dispoziție și duc un stil de viață activ.
IMPORTANT!
Dansul să fie filmat cu orice cameră, într-o încăpere cu o luminozitate
bună, în așa fel încât calitatea filmării să fie cât mai bună. De asemenea,
recomandăm filmarea din față a dansatorilor, în așa fel coregrafia să fie
pusă cât mai bine în valoare.
Condiții de participare:
1. Se acceptă coregrafie și stil de dans modern.

2. Limita de timp pentru dans: 3 minute (poate fi și mai scurt decât

timpul propus).

3. Vestimentația trebuie să corespundă stilului de muzică ales.

4. Număr de dansatori: minim 4 și maxim 12 persoane.

5. Înregistrarea video va fi expediată la adresa: bunicafest@gmail.com

până la data de 20 august 2022.

6. La dans pot participa și alte persoane din localitate care nu sunt

membri în grup.

Regulile concursului on-line:
După plasarea înregistrării videoului dansului pe pagina de FB a
Festivalului, toți concurenții vor fi încurajați să distribuie și să aprecieze
anume dansul lor, astfel încât să obțină un număr maxim posibil de
LIKE-uri. Perioada votării va avea loc între 12-16 septembrie 2022 și va
finaliza la 17 septembrie la ora 20.00. În funcție de punctajul de like-uri
obținuți, vor fi desemnați primii trei câștigători.
În coloana „Numele Prenumele participanților” din acest formular scrieți
concret cine se înscrie pentru participare și care este stilul sau
denumirea dansului.
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5. Expoziție foto
„Frumusețea vârstei

de argint”

Seniorii, care au pasiunea pentru fotografiat sunt încurajați să ia parte la
Expoziția online a celor mai frumoase și neobișnuite chipuri ale
vârstnicilor din localitatea din care fac parte, cu sloganul - „Frumusețea
nu trece odată cu vârsta”.

Condiții de participare:

1. Sunt încurajate să participe persoanele cu vârsta 60+, care manifestă
talent pentru a face poze, văd frumosul într-un chip la vârsta 60+.

2. Persoanele interesate de a participa, vor expedia, în perioada 1-25

august, la adresa de e-mail: bunicafest@gmail.com, 4 poze (portret),

dimensiune 16 x 9 mm minim, rezoluție de cel puțin 600 x 600 pixeli,

care reprezintă chipurile oamenilor în etate, vârstnici din localitatea din

care faceți parte.

3. Pentru expoziție se vor selecta fotografiile cele mai calitative, mai

impresionante  ca originalitate sau aspect estetic.

4. Participanții care nu vor respecta toate condițiile concursului nu vor fi

selectați pentru participare.

5. Fotografiile cu pozele selectate pentru expoziție vor fi expuse într-un

album intitulat „Frumusețea vârstei de argint”, creat pe pagina

Facebook Bunica și Bunelul Fest  - @BunicaBunelulFest.

6. Data limită de prezentare  a materialelor este 20 august 2022.

În coloana „Numele Prenumele participanților” din acest formular scrieți
concret cine se înscrie pentru participare.

☐ ☐

6. Expoziția covoarelor
tradiționale

moldovenești „Fir cu
fir se țese dorul”

Persoanele îndrăgostite de țesut sunt încurajate să participe la expoziția
de covoare tradiționale moldovenești „Fir cu fir se țese dorul”.

Condiții de participare:

1. Sunt încurajate să participe persoanele 60+, care posedă deprinderea

de a țese un covor.

2. La concurs se vor înainta maxim 2 poze/per localitate, până la 25

august, cu dimensiunea 16 x 9 mm minim, rezoluție de cel puțin 600 x

mailto:bunicafest@gmail.com


600 pixeli, imagine calitativă a covorului, pozele de făcut orizontal, în

caz contrar nu vor fi admise pentru participarea la expoziție.

3. Pozele vor fi însoțite de o descriere, pe suport de hîrtie sau video, unde

se va povesti istoria covorului, semnificația ornamentelor, semnificația
culorilor alese, tehnicile de țesut, durata executării lucrării, vârsta

covorului, alte detalii de interes din tehnologia de țesut, etc.

Prezentarea video nu trebuie să depășească 5 min.

4. Data limită pentru prezentarea materialelor este 20 august 2022.

Notă:
1. Toți participanții la activitățile ce vor fi organizate în cadrul Festivalului „Bunica Bunelul Fest 2022” vor înregistra/ filma o scurtă secvență în

care privesc la camera și flutură din mână și ne vor transmite și această înregistrare la fel până la 10 august 2022.

2. Participanții la activitățile din cadrul Festivalului „Bunica și Bunelul Fest 2022” vor fi menționați și/sau premiați.
3. Una și aceeași localitate sau grup se pot înscrie la mai multe activități din regulament.

4. Toate video-urile și materialele care vor fi înaintate la concurs vor fi postate pe pagina Facebook a evenimentului în perioada 12 – 17

septembrie.

5. La data de 18 septembrie, toți participanții vor participa la evenimentul de totalizare și încheiere, care va avea loc offline în or. Fălești, cu

începere de la ora 10.00.

6. Pentru careva neclarități, concretizări, vă puteți adresa către responsabilii de organizarea evenimentului online:

Tel. 069950232 – Cojocaru Ina; Ana Spînu - 069 222 680.

Data completării: ______________ Denumirea grupului _____________________________________________

Coordonatorul grupului __________________________________________

Succes!


