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Rangeen Sitare 

Dear parents, 

Once again, welcome to the Academic Year 2018-19. Radhika EduCare School has chosen a 

unique way to welcome its Tiny Tots with its Rangeen Sitare-a colour day competition on the  

29 June, 2018, Friday during the regular school hours. The Details of the competition are as 

follows:- 

 The participant can choose to dress up in any one of the colours- RED or GREEN. 

 Along with the clothes the participant can add on any number of 

elements/props/materials/accessories or articles  of the color chosen. More the merrier  

 The participants may also want to try to walk on the ramp or say something about the colour. 

 The participants have to dress up from the home and come to school. In case the parent feels 

that the child may not be comfortable in the costume, an extra pair of clothes can be sent to 

school to be changed after the competition. 

 To make it easy for the participant and the school, kindly send a list of things that the child is 

carrying along with him/her(eg. Food, toys, bag, compass and garments) and send it in the school 

bag with proper labelling on the day of competition. 

 The Criteria for the judgement will be as follows- 

o Presentation (the way in which the child carries/uses or displays his/her 

costume/props/materials) 

o Number of things of the chosen color (how many things/props or articles did the child 

bring/carry/use of the colour chosen by him/her) 

o Confidence (on stage confidence, body language and speech(if any) ) 

 Note- We will appreciate the creativity shown from, the homefront instead of rented costumes.  

 

 

 Interested students are requested to submit the filled Registration form on or before  

23rd June, 2018, Saturday. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Registration form for Rangeen Sitare Competition 

 

Name: ____________________________________  Participation: Yes/No-____________  

  

Colour Selected- _______________    Parent’s Signature: - ______________ 
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રંગીન સિતારે 
સજુ્ઞ ળાીશ્રી, 

પનૂઃ આને ૈક્ષણિક ળવષ 2018-19 માાં સ્ળાગત કરીએ છીએ. રાધધકા એડ્યકેુર સ્કૂ દ્વારા અનોખી રીતે ોતાનાાં 
નાનાાં ભૂકાઓનુાં સ્ળાગત કરળાનુાં શાંદ કયુષ છે – રંગીન સિતારે – રંગ દદવિ સ્ધાા  કે જે 29 જૂન, 2018 – શકુ્રવારનાાં 

રોજ સ્કૂ શમય દરધમયાન આયોજજત કરળામાાં આળે. સ્ધાષની ધળગત નીચે મજુબ છે.  
 સ્ધષક ા અથળા ીા કોઈણ રાંગોનાાં ળસ્ત્ર શાંદ કરી કે છે. 

 કડ્ાાં શાથે સ્ધષક કોઈણ િખં્યામાં તત્ળો / પ્રોપ્શ / શામગ્રી / એક્શેશરીઝ અથળા આર્ટીકની શાંદ કરેી 

રાંગના ેખો ઉમેરી કે છે. 
 સ્ધષકો રેમ્ ર ચાળા અથળા રાંગ ધળે કાંઇક કષળેાનો પ્રયાિ િ કરી કે છે. 

 સ્ધષકોએ ઘરેથી જ ડ્રિે હરેીને  સ્કૂ આળળાનુાં રષે ે. જો માતાધતાને એવુાં ાગે છે કે બાલક કોસ્્યમુમાાં 

આરામદાયક ન િ ષોઈ કે, તો કડ્ાાંની ળધારાની એક જોડ્ી સ્ધાષ છી બદળા મારે્ટ સ્કૂ મોકી કો છો. 
 સ્ધષક અને સ્કૂ મારે્ટ શરલ રષ ેતે  મારે્ટ , કૃા કરીને સ્ધાષના દદળશે યોગ્ય ેબણિંગ કરી વસ્તઓુની યાદી  

(દા.ત. ખોરાક, રમકડ્ાાં, બેગ, કાંાશ અને કડ્ા) સ્કૂ બેગમાાં મોકળા. 
 સનણાાયક માદંડ નીચે મજુબ રષેે :  

o પે્રઝન્રે્ટન (બાલક જે રીતે તેના/તેિીનાાં કોસ્્યમુ / પ્રોપ્શ / મદર્ટદરયલ્શ નો ઉયોગ અથળા પ્રદધિત કરે છે) 

o શાંદ કરે રાંગની ળસ્તઓુ(શાંદ કરે રાંગની કેર્ટી ળસ્તઓુ/પ્રોપ્શ અથળા આર્ટીકલ્શ બાલક ઉયોગ કરે 

છે) 

o આત્મધળશ્વાશ ( સ્રે્ટજ રનો આત્મધળશ્વાશ, ારીદરક ષાળભાળ તથા સ્ીચ(જો ષોય તો) ) 

 નોંધ- ભાડ્ ેકોસ્્યમુની બદે ઘરેથી બતાળળામાાં આળતી શર્જનાત્મકતાની અમે પ્રાંશા કરીશુાં. 
 

રિ ધરાવતા ંસવદ્યાથીઓને તા. 23 જૂન 2018 – શસનવાર સધુીમા ંભરેલુ ંરજીસ્રેશન પોમા જમા કરાવવા સનવેદન છે 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

રંગીન સિતારે સ્ધાા માટે રજીસ્રેશન પોમા 
 

નામ: ____________________________________  ાર્ટીધશેન: ષા / ના -____________  

 

શાંદ કરે રાંગ- _______________     ળાીની શષી : - ______________ 
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