
 
 

ARLEKIN 2006  
„de nota 10+1” 

 
 

Acţiuni incluse în Festival 
 

 
1. „Poliţia copiilor” – detaşament format din 20 de copii, ehipaţi cu veste şi 

ustensile specifice, pentru acţiuni de păstrare a curăţeniei şi sensibilizarea 
opiniei publice 

2.  „EU şi Uniunea  Europeană” – derularea unui mash de circa 200 mp pe 
frontonul primăriei cu mesajul copiilor din Bacău 

3. „Parada copiilor, majoretelor şi artiştilor” 
4. „Lansarea baloanelor cu heliu”, la festivitatea de deschidere 
5. „Gala micului actor” – clubul SMART 
6. „Arlekinul zburător” - Saltul cu paraşuta a mascotei 
7. „Să creştem sănătoşi”, concursuri sportive – street-ball, beach-voley, 

fotbal, trasul de funie 
8. „Clipa de muzică”, spectacol oferit de Palatul Copiilor 
9. „Parada motocicliştilor” 
10.  Desemnarea Primarului copiilor şi consiliul copiilor  
11. „Panseluţa de ciocolată”, concurs de muzică uşoară, preşcolari 
12. „EU adopt un prieten verde”, campanie de protecţie a mediului, 
13. „Cei mai buni prieteni” - parada animalelor de casă 
14. „EU îmi iau acasă un prieten”, campanie de adopţie a căţeilor 

comunitari 
15.  „Crosul olimpic”, premii 
16. Festivalul „Bobocel de la Bacău”, spectacol folcloric 
17. „EU şi bucăţica mea de cretă”, desene pe asfalt, concurs 
18. Demonstraţii diverse - judo, karate, rachetomodele etc. 
19. Inaugurare loc de joacă – Parcul Spicul 
20. „În chioşc…fanfara cînta”, inaugurare chioşc Parcul Trandafirilor 
21. „EU, Bacăul”, concurs de creaţie site-uri, premii 
22. „Sanitarii pricepuţi”, campanie de acordare a primului ajutor 
23.  Spectacol în cartierul Aviatori, program 3 ore, sîmbătă 
24. „Ziua premianţilor”, duminică, premierea cîştigătorilor 
25. „Desenăm, ne jucăm, circulaţie învăţăm”, colaborare cu Poliţia Rutieră 
26. „EU vreau…!”, întîlnire primar – consiliul copiilor 
27. „Parada costumelor din Festival” 
28. Trofeul „Arlekin” 



29. „Liber la muzică”, scenă liberă pentru concurs de muzică, sponsorizat de 
SMART si Atomic TV 

30. „STOP, accidentelor rutiere – viaţa are prioritate”, activităţi cu 
tematică rutieră, Şcoala A.I. Cuza, colaborator scms. Dorin Roman 

31. „Recitaluri de TOP” -  TNT, HI Q, Animal X, Fly Project, Akcent, 
Activ, Demmo, Rustic, D la Vegas, Heaven, Ana Lesko 

32. „Foc încrucişat” – spectacol de focuri de artificii 
33. „AMICII”, actiune si expoziţie cu lucrări ale copiilor cl.2B sc.Spiru 

Haret si caminul…., 
34. „Soarele copilăriei”, ediţia a II-a, expoziţie de pictură pe panouri 
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