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Regulamentul oficial al concursului “Aventuri din vacanţa mare” – editia a doua 

 

Art. 1  Organizatorul concursului:  

1.1    Organizatorul Concursului „Aventuri din vacanţa mare” (denumit în continuare 

„Concursul”), este ASOCIAŢIA TELEFONUL COPILULUI cu sediul în Str. 

Drumul Taberei, nr. 41-43, sector 6, cod fiscal 18351756, Bucureşti, reprezentată de 

Doamna Catalina FLOREA, Director Executiv, în calitate de Beneficiar, denumită 

în continuare „Organizator” sau „Asociaţia”. 

1.2      Acest Concurs este adresat tuturor unitaților de învățământ din mediul rural din 

România. Organizatorul realizează concursul ‘Aventuri din vacanţa mare’, în 

urma căruia doreşte să ofere premiu I rechizite scolare si albume educationale 

pentru intregul colectiv al scolii castigatoare, precum si premii constand in 

rechizite pentru castigatorii premiilor II si III.;  

1.3 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament 

(“Regulamentul”), acesta devenind obligatoriu pentru toţi Participanţii, aşa cum sunt 

aceştia definiţi în continuare, în cuprinsul Regulamentului. Informarea Participanţilor 

asupra detaliilor referitoare la Concurs şi asupra termenilor şi condiţiilor  

Regulamentului este disponibila pe site-ul www.telefonulcopilului.ro . 

Art. 2. Durata Concursului 

2.1      Înscrierile la concurs se vor face în perioada 18 septembrie – 07 octombrie 2014, iar 

desemnarea câştigătorilor va avea loc la o dată ulterioară expirării perioadei de înscriere 

a lucrarilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi durata Concursului, în cazul 

în care se constată o participare prea mică la Concurs sau de orice altă natură dar nu 

înainte de a informa Participanţii la acest Concurs. 

Art. 3. Drept de participare 

3.1  La acest Concurs poate participa orice unitate de învățământ din mediul rural din 

 România care va înscrie la adresa concurs@telefonulcopilului.ro lucrarile a cel putin 

 jumatate din numarul total de clase dintr-o scoala (1 clasa = o lucrare). Pentru a putea 

 participa la acest concurs, fiecare scoala trebuie sa desfasoare intern o competitie 

 intre colegii de clasa pentru a alege cea mai interesanta aventura din vacanta 

 mare, reprezentata sub forma de desen, lucrare de tip compunere (1 pagina), lucrare 

 de tip eseu (1-2 pagini) sau lucrare de tip poezie. 

.  Lucrarile trebuie sa fie realizate de copiii unității de învățământ înscrise în Concurs, 

respectând condiţiile şi criteriile impuse de organizatori la art. 3.2; 

3.2 Pentru realizarea lucrarii şi utilizarea acesteia de către organizatori în scopul 

comunicării Concursului, fiecare elev – reprezentant ales al unei clase trebuie să aibă 

un acord semnat de către părinţi. Acest acord este disponibil pe site-ul 

www.telefonulcopilului.ro sau  poate fi solicitat organizatorilor la adresa de mail 

concurs@telefonulcopilului.ro.  

3.3      Pentru a putea participa la acest concurs, fiecare scoala trebuie sa desfasoare intern o 

competitie intre colegii de clasa pentru a alege cea mai interesanta aventura din vacanta 

mare, reprezentata sub forma de compunere, eseu, poezie sau desen. Ca o scoala sa fie 
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eligibila pentru concurs, trebuie sa trimita lucrarile a cel putin jumatate din numarul de 

clase (1 clasa = 1 lucrare). 

Art. 4. Mecanismul de desfăşurare a Concursului.  

4.1  Pentru înscrierea în concurs Participanţii trebuie să completeze formularul online de pe 

site-ul www.telefonulcopilului.ro, aflat în comunicarea concursului, care se regaseste 

pe pagina principala a site-ului şi să trimită documentele menţionate la art. 3.1,3.2 si 3.3 

la adresa de mail concurs@telefonulcopilului.ro;  

4.3  Documentele si lucrarile trebuie sa fie trimise exclusiv electronic si in format lizibil in 

arhiva numai prin www.transfer.ro  sau www.wetransfer.com catre adresa concursului: 

concurs@telefonulcopilului.ro; lucrarile expediate prin posta sau curier nu vor fi luate 

in considerare;  

4.4  Orice înscriere care nu respectă aceste condiţii nu va fi luată în considerare; 

4.5    Notificari despre situatia inscrierilor veti primi exclusiv prin pagina de Facebook a 

Asociatiei Telefonul Copilului, https://www.facebook.com/asociatiatelefonulcopilului.  

4.6  Jurizarea inscrierilor în concurs se va face în perioada ulterioară finalizării perioadei de 

înscriere în Concurs, iar anunţarea câştigătorilor se va face prin intermediul site-ului 

www.telefonulcopilului.ro, prin telefon si prin intermediul paginii facebook 

https://www.facebook.com/asociatiatelefonulcopilului. ; 

4.7  Nu se acceptă în Concurs lucrari realizate cu rea-credinţă, într-o manieră inadecvată, 

care pot aduce atingere imaginii Organizatorului sau altor entităţi sau care nu respectă 

scopul Concursului. Acestea nu vor intra în Concurs;  

4.7  Fiecare scoala participanta are dreptul să înscrie un singur set de lucrari pe întreaga 

durată a Concursului. Prin participarea la acest Concurs, Participanţii îşi manifestă 

acordul implicit în ceea ce priveşte folosirea de către Organizator a fotografiilor 

înscrise în scopul comunicării Concursului; 

4.8  Termenul limită de înscriere în concurs este 07.10.2014, ora 00:00. Formularele 

completate şi înscrise sau înscrierile trimise mai târziu de termenul limită nu se admit în 

Concurs. Înregistrarea cererii în Concurs presupune acceptarea condiţiilor prezentului 

Regulament; 

Art. 5. Juriu si criterii de jurizare 

5.1    Juriul va fi format din doi  bloggeri, doi reprezentanti ai departamentului de creatie din 

cadrul unei companii de publicitate, un jurnalist şi doi reprezentanti ai Asociatiei 

Telefonul Copilului. 

5.2  Juriul va evalua înscrierile în funcţie de criteriile de mai jos şi le va nota cu puncte de la 

1-10. 

  a) numărul de clase implicate dintr-o scoala, dar nu mai putin de jumatate din numarul 

total al claselor dintr-o scoala; 

  b) originalitatea lucrarilor; 

  c) diversitatea lucrarilor 

  d) creativitatea lucrarilor. 

Componenţa juriului va putea fi modificată în cazul în care intervin  aspecte obiective şi 

neprevăzute în legătură cu unul dintre membrii juriului. Această modificare a juriului va 
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fi publicată pe site-ul Concursului în termen de 24 de ore de la momentul la care a 

intervenit înlocuirea; 

Un rol important in jurizare il va avea si publicul, care isi va putea exprima optiunea pe 

pagina facebook a Organizatorului. Aprecierile publicului reprezentate de like-uri pentru 

fiecare participant vor reprezenta 40% din decizia finala a juriului consursului.  

Art. 6. Drepturile de autor 

6.1  Prin participarea la Concurs, Participanţii înteleg şi acceptă că exercitarea drepturilor   

conferite prin prezentul şi îndeplinirea obligaţiilor aferente în privinţa drepturilor de autor 

şi de proprietate legate de fotografii se vor face în deplină conformitate cu dispoziţiile 

legale relevante, în special în materia protejării mediului concurenţial normal şi a 

legislaţiei privind dreptul de autor, drepturile conexe şi a brevetelor de invenţie.  

6.2.   Toate drepturile patrimoniale de autor asupra lucrarilor câştigătoare, exclusiv dezvoltate 

pentru realizarea Proiectelor, care pot fi cesionate în condiţiile prevederilor legislaţiei 

privind drepturile de autor şi a brevetelor de invenţie, vor fi transferate de către fiecare 

Participant direct către Organizatori, în calitate de entitate implicată în procesul de 

implementare a Proiectelor.  

6.3.  Prin participarea la Concurs, Participanţii se obligă să despăgubească Organizatorul şi/sau 

terţe părţi prejudiciate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din 

încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor, brevete, etc.), 

legate de lucrari.  

6.4 Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot 

apărea ca urmare a înscrierii lucrarii în acest Concurs. Participanţii păstrează drepturile 

nepatrimoniale de autor recunoscute de legislaţia relevantă asupra lucrarilor de creatie. 

6.6   Completarea formularului de înscriere implică acordul ca lucrarile înscrise în Concurs să 

poată fi expuse şi utilizate de către Organizator, cu menţionarea numelui autorului, 

prezentul reprezentând consimţămantul autorilor şi titularilor de drepturi de proprietate 

intelectuală cu privire la această formă de utilizare, nelimitată în timp şi spaţiu. 

6.7 În legătură cu lucrarile postate Participanţii sunt de acord (i) să nu publice elemente care 

ar putea dăuna site-ului www.telefonulcopilului.ro sau unei terţe persoane, (ii) să nu 

posteze materiale obscene, defăimătoare, ameninţătoare, pornografice, de hărţuire, care să 

instige la ură, materiale ofensive la adresa rasei sau etniei, materiale care să violeze vreo 

lege sau sa fie nepotrivită în vreun fel, (iii) să nu posteze materiale publicitare sau 

solicitări de colaborări comerciale(iv) să nu posteze materiale prin care se aduce atingere 

în orice fel scopului organizării acestui Concurs. 

Art. 7. Premii. Desemnarea câştigătorilor şi ridicarea premiilor. 

7.1   Premiile vor fi acordate unui numar de trei scoli constand in rechizite scolare si albume 

educationale pentru intregul colectiv al scolii castigatoare, precum si premii constand in 

rechizite pentru castigatorii premiilor II si III 

7.2  Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea Premiilor, precum şi de a solicita                   

restituirea de la câştigători a Premiilor oferite în cazul în care se constată că acestea au 

fost obţinute prin fraudă sau cu încălcarea prezentului Regulament; 

7.3 Predarea Premiilor de către Organizatori către fiecare Participant câştigător va fi 

consemnată printr-un proces verbal de predare-primire („Proces verbal”) semnat în 2 

(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
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Art. 8. Transferul dreptului de proprietate şi a riscurilor asociate Premiilor 

8.1 Dreptul de proprietate şi riscurile asociate Premiilor vor fi transferate câştigătorilor 

Premiilor respective, desemnaţi potrivit prezentului Regulament, la momentul încheierii 

Proceselor-Verbale. După semnarea Procesului-Verbal, Organizatorii sunt absolviti de 

orice obligaţii privind Premiul, respectiv câştigătorul nu va avea dreptul de a emite 

pretenţii fată de Organizator privind acel Premiu.  

8.2 Premiile vor fi transmise de Organizator castigatorilor in termen de maxim 2 saptamani de 

la anuntarea castigatorilor.  

Art. 9. Soluţionarea divergenţelor 

9.1 În cazul unor potenţiale divergenţe apărute între Organizator şi Participanţi în legatură cu 

desfăşurarea Concursului, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă 

rezolvarea divergenţelor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre 

soluţionare instanţelor române competente. 

Art. 10. Diverse 

10.1Prin participarea la Concurs, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului 

Regulament. 

10.2 Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumiţi Participanţi 

sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la Concurs, dacă această incapacitate 

se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în 

mod rezonabil exercita. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, 

incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt 

mod, în urma acţiunilor utilizatorilor paginii web, a funcţionării echipamentelor de calcul 

ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în 

derularea Concursului. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor 

tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/sau a echipamentelor de calcul 

şi/sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet, cauzată de probleme tehnice şi/sau de trafic 

intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de 

probleme. 

Art. 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

11.1Prin participarea la Concurs şi postarea lucrarilor pe pagina facebook 

https://www.facebook.com/asociatiatelefonulcopilului, respectiv site-ul 

www.telefonulcopilului.ro, participanţii îşi dau acordul ca datele cu caracter personal, 

deţinute de Organizator, să fie prelucrate de către acesta în scopul organizării şi 

desfăşurării Concursului. 

11.2 Informaţia va fi prelucrată de către Organizator în conformitate cu prevederile Legilor nr. 

506/2004 şi 677/2001.  

 

ORGANIZATOR:     

Asociatia Telefonul Copilului  

Catalina Florea 

Director Executiv       
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