REGULAMENTUL CONCURSULUI ONLINE DE ESEURI
FAMILIA EUROPEANĂ, ÎNTRE PANDEMIE ȘI INFODEMIE
1. CONCURSUL ȘI ORGANIZATORII CONCURSULUI
1.1. Denumirea Concursului este „FAMILIA EUROPEANĂ, ÎNTRE PANDEMIE ȘI
INFODEMIE”.
1.2. Organizatorii concursului sunt Centrul de Informare Valea Trotușului Comănești și
Centrul de Informare Europe Direct Bacău, în parteneriat cu Inspectorarul Școlar al
județului Bacău.
2. REGULAMENTUL CONCURSULUI
2.1. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care include regulile
Concursului, care sunt obligatorii pentru toți participanții.
2.2. Regulamentul va fi adus la cunoștința publicului pe website-urile Organizatorilor:
http://www.europedirect-valeatrotusului.ro/, https://www.europedirectbacau.ro/ și pe
paginile
de
Facebook
ale
Organizatorilor:
https://www.facebook.com/EuropeDirectValeaTrotusuluiComanesti/,
respectiv
https://www.facebook.com/EuropeDirectBacau/, precum și pe alte canale ale
partenerilor media.
3. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE ȘI ÎNSCRIERE LA CONCURS
3.1. La concurs pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiții:
a) au vârsta între 14-19 ani la data înscrierii în concurs;
b) au domiciliul sau reședința pe teritoriul României.
3.2. În vederea înscrierii și participării la Concurs, participanții trebuie să completeze în
mod corespunzător Formularul de înscriere.
3.3. Link-ul Formularului de înscriere se va găsi pe site-urile și pe paginile de Facebook
ale Organizatorilor.
3.4. Formularul va avea două secțiuni: 1) Secțiunea privind Declarațiile; 2) Secțiunea
privind eseul.
3.5. Un Participant poate participa la Concurs cu un singur Formular.
3.6. Rolul profesorului coordonator este doar acela de a ghida Participantul în elaborarea
eseului prin instrucțiuni referitoare la forma acestuia.
3.7. Formularul va fi denumit și salvat de Organizatori cu numele și prenumele
Participantului care îl trimite.
3.8. În cazul în care formularul online nu funcționează, participanții au posibilitatea
de a-l trimite în fomat PDF pe adresele de e-mail ale Organizatorilor
(europedirectcomanesti@yahoo.com și/sau europedirectbacau@gmail.com). In acest
caz, se aplică și prevederea de la 3.6.
4. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
4.1. Eseurile înscrise în concurs vor îndeplini următoarele criterii de formă:
• Eseurile au un singur autor și sunt scrise în limba română;
• Eseurile conțin 250-300 de cuvinte și îmbracă forma unui eseu argumentativ.

4.2. Eseurile înscrise în concurs vor îndeplini următoarele criterii de conținut :
• Eseurile sunt originale și realizate într-un stil adecvat;
• Exprimarea este clară și are cursivitate logică;
• Pentru susținerea ideii propuse prin eseu, se vor prezenta puncte de vedere
diferite, incluzând atât argumente cât și contra-argumente, în vederea
conturării unui punct de vedere pertinent.
5. CALENDARUL CONCURSULUI
5.1. Înscrierea la concurs se poate face în perioada 23 aprilie 2020 – 9 mai 2020, ora
24:00.
5.2. Jurizarea va avea loc în perioada 10-14 mai 2020.
5.3. Anunțarea câștigătorilor se va face pe canale online pe 15 mai 2020.
5.4. În funcție de evoluția situației provocate de Coronavirus, premierea câștigătorilor
se va face în perioada iunie-iulie 2020.
6. JURIZARE
6.1. Etapa de jurizare va fi aceea în care eseurile vor fi analizate de Juriu pentru
evaluarea și desemnarea Câștigătorilor, pe baza criteriilor de jurizare.
6.2. Criteriile de jurizare:
o Condiții de formă – 10 puncte.
o Claritatea și cursivitatea logică a lucrării – 20 puncte.
o Calitatea argumentării – 20 puncte.
o Originalitate – 10 puncte.
6.3. Punctajul maxim care poate fi obținut de un Participant este de 60 puncte.
6.4. Clasamentul concursului va fi dat de numărul de puncte obținut de către fiecare
Participant.
7. PREMIILE
7.1. În cadrul Concursului se vor acorda 3 (trei) Premii (I, II, III) și 5 mențiuni la fiecare
secțiune de vârstă, constând în echipamente și accesorii calculator/telefon (hard diskuri
externe, căști stereo și memorii/memory sticks USB), publicații UE și materiale
personalizate.
7.2. Se oferă Certificate de participare la concurs tuturor concurenților și profesorilor
coordonatori.
7.3. Fiecare Câștigător poate câștiga maximum un Premiu.
7.4. Premiile nu se pot transfera.
7.5. Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiilor.
8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR
8.1. Juriul va desemna Câștigătorii având în vedere punctajele obținute în baza criteriilor
de jurizare.
8.2. Participanții care primesc primele 8 cele mai mari punctaje, conform jurizării la
fiecare secțiune,
vor
putea
fi
desemnați Câștigători (denumiți în continuare
„Câștigătorii”).
8.3. Câștigătorii vor fi anunțați despre câștigarea Premiilor în sesiune video online pe
data de 15 mai 2020 și/sau prin email, conform datelor completate în Formular.

8.4. Organizatorii vor putea face publice numele și prenumele Câștigătorilor și Premiilor
acordate pe orice canale de comunicare.
8.5. Participanții Câștigători trebuie să urmeze procedura indicată de Organizatori pentru
acordarea/înmânarea Premiului.
9. DATE CU CARACTER PERSONAL
9.1. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant este de acord ca datele sale cu caract
personal precum și orice alte date, puse la dispoziția/transmise Organizatorilor cu ocazia
înscrierii în Concurs și/sau cu ocazia identificării, validării, acordării și înmânării
Premiilor: (i) să fie incluse în baza de date a Organizatorului; (ii) să fie prelucrate în
orice mod de Organizatori, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de reglementările
legale în vigoare.
9.2. Datele cu caracter personal ale Participanților sunt protejate conform legislației în
vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.
9.3. Numele și prenumele câștigătorului și al profesorului coordonator vor fi făcute
publice.
9.4. Fiecare dintre Participanți, la momentul înregistrării la Concurs, își va da în mod
expres consimțământul cu privire la prelucrare datelor cu caracter personal.
10. CLAUZE DIVERSE
10.1. În cazul în care oricare dintre participanți nu respectă în totalitate și în mod
corespunzător oricare din termenii și condițiile prezentului Regulament, Participantul
respectiv poate fi exclus din Concurs.
10.2. În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanții doresc să afle mai multe
amănunte în legătură cu Concursul, precum și pentru eventuale
sugestii
și/sau
reclamații,
aceștia
pot
contacta
Organizatorii pe adresele de e-mail
europedirectcomanesti@yahoo.com și/sau europedirectbacau@gmail.com.
10.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi sau schimba condițiile Concursului
fără să solicite acordul Participanților și fără vreun drept de compensare pentru
aceștia.

