Formular de comandă reviste PRIMO
(formular de comandă fermă şi formular de suplimentare comandă fermă1)

Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu Regulamentul „Concursurilor Primo” şi cu toate condiţiile de
organizare, corectare şi premiere ale Concursurilor Naţionale Extraşcolare Primo *
Instituţia educaţională (a elevului/ elevilor participanţi)
Numele şi numărul*:……………………………………………………………………………………………….
Adresa*: Str. ........................................................................................................................................ nr. ..............
Localitatea*:……………………………….………… Judeţul/ sectorul*:…………………………………..……
Telefoane*:…………………………………………………………………………………………………………
Fax:……………………………………………………….. Email*:………………………………………………
Organizator principal (cadru didactic/ membru al comitetului de părinţi/ părinte/ etc.)
Doamna/Domnul*:……………………………………………..…... CNP*:…..………………………….………
Funcţia*:……………………………………Materia predată2 (dacă este cazul):…….……………………………
Adresa personala*:…………………………………………………………………………………………………
Telefon mobil*:……………………………………………..……. Telefon fix:….…..………….………………..
Email personal3*:………………………………………………………………………………….………………..
Organizator adjunct 1* (cadru didactic/ membru al comitetului de părinţi/ părinte/ etc.)
Doamna/Domnul:………………………………………….…….. Telefon mobil:...…………….…………..……
Telefon fix:………………………………………..…Email:…………………………….………………………..
Organizator adjunct 2* (cadru didactic/ membru al comitetului de părinţi/ părinte/ etc.)
Doamna/Domnul:………………………………………….…….. Telefon mobil:...…………….…………..……
Telefon fix:………………………………………..…Email:…………………………….………………………..
Organizatori adjuncţi 3, 4 ş.a.m.d.* (cadre didactice, membrii ai comitetului de părinţi, părinţi, etc.)
Doamnele/Domnii*:………………………………...…………………………………..…………………………
……………………………………….…...……………………………………………………………….……..
Nr.directori adjuncţi*(dacă este cazul): .......... .

Secţiunile de concurs
1. Limba Engleză (prima limbă străină)
Nr. de participări la clasa: I ….….... a II-a ……..... a III-a ……..... a IV-a ……..... a V-a ……..... a VI-a ……....
a VII-a .............. a VIII-a ................ a IX-a ............ a X-a ……….. a XI-a ............. a XII-a ………..
Nr. total de participări la această secţiune, din toate clasele: .............
2. Matematică
Nr. de participări la clasa: I ….….... a II-a ……..... a III-a ……..... a IV-a ……..... a V-a ……..... a VI-a ……....
a VII-a .............. a VIII-a ................ a IX-a ............ a X-a ……….. a XI-a ............. a XII-a ………..
Nr. total de participări la această secţiune, din toate clasele: ............
3. Cultură Generală
Nr. de participări la clasa: I ….….... a II-a ……..... a III-a ……..... a IV-a ……..... a V-a ……..... a VI-a ……....
a VII-a .............. a VIII-a ................ a IX-a ............ a X-a ……….. a XI-a ............. a XII-a ………..
Nr. total de participări la această secţiune, din toate clasele: ............

4. Clasa Pregătitoare
Nr. de participări la această secţiune: …..…….
5. IQ-inteligenţă şi perspicacitate
Nr. de participări la clasa: I ….….... a II-a ……..... a III-a ……..... a IV-a ……..... a V-a ……..... a VI-a ……....
a VII-a .............. a VIII-a ................ a IX-a ............ a X-a ……….. a XI-a ............. a XII-a ………..
Nr. total de participări la această secţiune, din toate clasele: ............
6. Limba Română
Nr. de participări la clasa: I ….….... a II-a ……..... a III-a ……..... a IV-a ……..... a V-a ……..... a VI-a ……....
a VII-a .............. a VIII-a ................ a IX-a ............ a X-a ……….. a XI-a ............. a XII-a ………..
Nr. total de participări la această secţiune, din toate clasele: ............
Nr. total de participări la toate secţiunile, cumulate (1+2+3+4+5+6) …..…….
IMPORTANT! Nu este vorba de nr.total de elevi ci de participările acestora. Acest total indică numărul de
certificate/diplome pentru elevi. Se acordă câte un certificat/ o diplomă pentru fiecare secţiune la care participă
un elev.
Total organizatori cu minim 10 participări (fără d-nii directori)* ……………………...….……. (indică
numărul de diplome
pe care le veţi primi).

/ certificate

/ adeverinţe

de Organizator al „Concursurilor Extraşcolare Primo”

Suma*(contravaloarea revistelor comandate la toate secţiunile „Concursurilor Primo” alese, fără taxa
băncii/ poştei) …………………..……..
Data efectuării plăţii*:……………………..…….
Modalitatea de plata:
1. Numerar (foaie de vărsământ bancar) sau O.P.(virament) la ghişeul bancar/ Ebanking
2. Mandat postal
Nr.chitanţei foii de vărsământ bancar/ O.P.-ului (viramentului)/ ordinului de plată electronic -ebanking/
mandatului poştal*:………………………………….…………..
Precizări importante:…………………………………………………………………...………………...………
Ne dorim să participăm la secţiunile Concursurilor gratuite PRIMO: DA

NU

.

Semnătura de comandă*
……...…………………………………….
Data* ……………………………………..
Recomandăm comenzile şi înscrierile on-line direct de pe site-ul - concursurileprimo.com!

1- suplimentările de comandă fermă se fac doar on-line de pe site-ul nostru sau prin email (minim 5 reviste!)
2- pentru a putea fi contactat în vederea creării de subiecte pentru „Concursurile Primo”
3- pentru a primi anunţuri legate de concurs cu detalii legate de stadiul expedierii revistelor sau/ și a fişelor de
concurs, a premiilor, termenele de prezentare la poştă etc.
* reprezintă câmpuri neapărat necesare de a fi completate.

