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Regulament de organizare și desfășurare a proiectului 

“O șansă merit și eu!” 

 

Art. 1. Organizatorul Concursului:  

Organizatorul Concursului de  desen „O șansă merit și eu!” este  Școala Gimnazială 

Măierus, str. Morii, nr.88, jud. Brașov, în parteneriat cu  Școala Gimnazială nr 1 Brașov, Str 

Barbu Lăutaru nr 1. 

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, care este 

obligatoriu pentru toți participanții.  

 

Art. 2. Durata de desfasurare a Concursului:  

Concursul de desen “O șansa merit si eu!” se va desfasura in perioada noiembrie 2019 

–aprilie 2020, în cadrul scolilor participante, iar data de anuntare a castigatorilor premiilor 

este 8 aprilie 2020.        

Programul desfasurarii concursului va fi exclusiv cel definit in prezentul regulament. 

Vor fi luate in considerare desenele care respectă următorul calendar: 

- Realizarea lucrărilor de către elevi, conform regulamentului concursului 04.01.2020-

31.03.2020  

- Trimiterea lucrărilor prin serviciile poștale pe adresa Școlii Gimnaziale Măieruș/Scolii 

Gimnaziale nr 1 Brașov –perioada: 04.01.2020- 31.03.2020 –data poștei; 

(Adresa Școlii Gimnaziale Măieruș: Județul Brașov, Loc. Măieruș, Strada Morii nr.88, cod 

postal 507120) 

 

Art. 3. Drept de participare:  

La Concursul de desen “O șansă merit si eu!” pot participa elevii claselor din ciclul 

primar și din ciclul gimnazial din orice județ din Romania.   

La concurs nu pot participa copiii cadrelor didactice care fac parte din comisia de 

jurizare. 

 

Art. 4. Condiții de participare:  

1. Elevii vor realiza creații artistice sub forma unor desene/  picturi pe tema diversitații, a 

nondiscriminării, a promovării șanselor egale.  

Lucrările vor fi realizate în format A3 sau A4, pot fi lucrate în creion sau acuarelă. Nu 

se admit colaje.  

Criteriile de evaluare sunt originalitatea, claritatea mesajului transmis, încadrarea în 

specificul concursului, respectarea convențiilor privind formatul paginii și tehnica de 

realizare, aspectul estetic și stilistic, corespondența dintre titlul lucrării și conținut. 
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Pe fața lucrării se va scrie citeț titlul acesteia. Pe spatele fiecărei lucrări se va scrie 

numele elevului, clasa, numele profesorului coordonator, școala participantă și datele 

de contact (acestea vor fi secretizate până după jurizare) 

  
2. Prin trimiterea desenelor,  participanţii îşi exprimă acordul cu privire la Regulamentul 

Concursului de desen “O sansa merit si eu!” incluzand toate clauzele, conditiile si 

efectele juridice la care acesta se refera sau pe care le genereaza.  

3. Lucrările elevilor nu se returnează 

4. Fiecare elev poate participa la concurs cu o singură lucrare 

5. Lucrările care nu respectă condițiile prevăzute la pct.1, vor fi descalificate 

6. Desenele intrate în concurs intră în proprietatea Scolii Gimnaziale Maierus si pot fi 

folosite în scopul promovării actiunilor  scolii, pe teme de protectie nondiscriminare, 

în cadrul unor expozitii, expunerii pe site-ul  școlilor partenere sau pentru publicarea 

lor în lucrări de promovare a actiunilor de profil (albume, culegeri de lucrari, 

publicatii, etc..) și numai cu mentionarea numelui autorului si a profesorului 

indrumator/ institutiei/ unde elevul este activ.  

7. Partenerii implicati nu vor folosi lucrarile ce intra in concursul “O sansa merit si eu!” 

în scop comercial.  

 

 

5. Acordarea Premiilor:  

      5.1 In baza unei decizii a directorului Scolii Gimnaziale Maierus-jud. Brasov, va fi 

stabilita o Comisie de jurizare formata din cadre didactice si elevi. Evaluarea tuturor 
lucrărilor se va realiza conform criteriilor originalitate, claritatea mesajului transmis, 

încadrarea în specificul concursului, respectarea convențiilor privind formatul paginii și 

tehnica de realizare, aspectul estetic și stilistic. Fiecare membru al juriului va acorda punctaj 

fiecărei lucrări. Lucrările câștigătoare vor fi cele care obțin punctajul cel mai mare (calculat ca 

medie aritmetică a punctajelor tuturor juraților). 

   5.2.Comisia de jurizare isi rezerva dreptul de a stabili si un premiant “de rezervă”, în 

ordinea punctajului, pentru situatia în care unul dintre castigatori refuză premiul sau sa nu 

poata fi contactat in termen de 14 zile de la data anuntarii castigatorilor.  

 5.3.Scolile participante se vor asigura ca vor obtine declaratii de consimtamant prin care 

parintii  sa isi exprime acordul cu privire la utilizarea de catre organizatori a  datelor personale 

si a fotografiilor castigătorilor. 
 

 Art. 6. Premiile Concursului si acordarea acestora  

6.1. Festivitatea de premiere va avea loc in data de 8 aprilie a.c., pe scena Liceului “Victor 

Jinga “ din municipiul Sacele-Festivalul Judetean ”Ziua Internationala a Romilor”;  

6.2. Premiile totale in lei vor însuma 1.000 ron (sau premii similar reprezentand 

contravaloarea sumei mentionate);  

 6.3. Premiile se vor inmana numai titularului desenului sau reprezentantului scolii de 

provenienta, identificat cu un act de indentitate valabil, din care sa reiasa numele si 

prenumele, data nasterii si domiciliul, in baza unui proces verbal de predare-primire. In cazul  
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participantilor care nu detin carte de identitate, identificarea se va face in baza certificatului de 

nastere si a buletinului/cartii de identitate a unuia din parinti/tutore; 

6.4. In cazul in care castigatorul ori un reprezentant al scolii nu este prezent la festivitatea de 

premiere la ora si data anuntata, organizatorul va lua legatura telefonic cu acesta in maxim 3 

zile lucratoare de la data premierii;                     

6.5.Daca Castigatorul nu este gasit in cele 3 zile lucratoare de la data premierii, organizatorul 

isi rezerva dreptul de a acorda premiul castigatorului “de rezerva”,  desemnat de comisia de 

jurizare, potrivit art.3 alin.2. In cazul in care acest lucru nu este posibil, premiul va fi anulat.  

 

Art. 7. Protecția datelor cu caracter personal 

Prin inscrierea in concursul “O șansă merit și eu!”, participantii confirma cunoasterea 

prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora. Ca atare, 

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea prelucrarii 

datelor personale ale participantilor/ castigatorului la Concurs si sa le utilizeze conform 

prezentului Regulament oficial si legislatiei in vigoare. Conform Legii nr. 677/2001 privind 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 677/2001”), Organizatorul 

prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt dezvaluite de catre participanti in vederea 

participarii la concurs, cu buna-credinta si cu respectarea drepturilor persoanelor ale caror 

date sunt prelucrate si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si aplica masurile 

tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva 

distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, 

precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Urmatoarele date personale 

(„Datele Personale”) vor fi colectate pe durata concursului si utilizate in scopul desfasurarii 

acesteia de la toti participantii: nume, prenume cadru didactic participant, adresa email, nume 

prenume copil (autorul desenului inscris in concurs). Prin participarea la concurs si 

transmiterea Datelor Personale, participantii isi exprima acordul explicit pentru prelucrarea 

Datelor Personale (inclusiv, dar fara limitare la colectarea, utilizarea, stocarea si transferul 

acestora) in scopul desfasurarii prezentului Concurs.  

Furnizarea Datelor Personale este benevola si se face in scopul participarii la Concurs. 

Refuzul de a furniza Datele Personale determina neparticiparea la concurs. Fiecare participant 

are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele 

care il vizeaza sa fie prelucrate de Organizator, adresand in acest sens o cerere scrisa, semnata 

si datata.  

La cererea participantilor, adresata in scris, Organizatorul se obliga, in functie de 

solicitare: • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in 

mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; • sa 

inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. 
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Art.8 Modificarea regulamentului 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament si de a face publice 

respectivele modificari cu minim 24 de ore inaintea intrarii in vigoare, pe pagina de facebook 

a Școlii Gimnaziale Măieruș. 

 

Art.9  Litigii si reclamatii  

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti cu privire la orice aspect legat de 

desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi 

posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din 

municipiul Bucuresti. Eventualele contestatii se vor trimite la sediul organizatorului, in 

termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii castigatorilor pe pagina de facebook a 

școlii. Deciziile in vederea solutionarii contestatiilor vor fi adoptate de catre Organizator. 
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FIȘA DE ÎNSCRIERE  

PROIECT EDUCAȚIONAL  

“O ȘANSĂ MERIT ȘI EU! “  

 

Unitatea școlară 

____________________________________________________________________ 

Adresa ( localitate, strada , nr. , județ, cod poștal ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nume cadru didactic coordonator ________________________________________________ 

Numele elevilor participanți, clasa, titlu lucrare : 

1._________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Date de contact ale cadrului didactic participant ( unde vor fi trimise diplomele, scanate) : 

E-mail __________________________________________ 

Telefon _________________________________________ 

 

                                                       


