REGULAMENT CONCURS
CONCURS DE PROIECTE DE TINERET DIN REGIUNEA CENTRU
(JUDEŢELE ALBA, BRAŞOV, COVASNA, HARGHITA, MUREŞ ŞI SIBIU)
Credem cu tărie că sprijinirea tinerilor și punerea în valoare a creativităţii şi a potenţialului tinerilor este cheia pentru
dezvoltarea oricărei comunităţi. Avem încredere în potenţialul remarcabil al tinerilor din Regiunea Centru (judeţele Alba,
Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu) şi ne propunem să îl promovăm la nivel regional, naţional şi european.
Fiecare proiect înscris în acest concurs va deveni o sursă de motivaţie şi inspiraţie pentru mulţi alţi tineri.
1.Organizatorul concursului
1.1 Organizatorul prezentului concurs este Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru, găzduit de Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.
2.Durata concursului
2.1 Concursul se desfășoară în perioada 1 iunie – 31 octombrie 2015.
2.2 Pentru a fi luate în considerare ca fiind participante la concurs, propunerile trebuie trimise pe mail până la 31
octombrie 2015, ora 24:00. Orice propunere înscrisă după termenul acesta nu va participa în concurs.
3.Regulament
3.1 Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor,
termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.
3.2 Organizatorul îți rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare în
următoarea zi de la anunțarea participanților în acest sens pe pagina web a organizatorului.
3.3 Regulamentul concursului este afișat de către organizator pe pagina sa web www.europedirect-adrcentru.ro.
3.4 În prezentul regulament ”participantul” poate fi reprezentat de către o persoană sau o echipă.
4. Obiectivul concursului
4.1 Prezentul concurs are ca obiectiv promovarea în mediul online (prin site-ul www.europedirect-adrcentru.ro și contul
Facebook Europe Direct Regiunea Centru) a proiectelor derulate de tineri pe teritoriul Regiunii Centru, în perioada 20132015. Sunt vizate proiectele care au cel mai mare impact (din punct de vedere al persoanelor implicate şi al
beneficiarilor direcţi), care pot fi uşor multiplicate sau care pot să inspire un număr cât mai mare de persoane.
5. Condiții de participare
5.1 Participanții trebuie să fie elevi sau studenți ai unei unități de învățământ din cele 6 județe ale Regiunii Centru,
respectiv: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.
5.2 Participanții se pot înscrie individual sau colectiv. Înscrierea se va face prin completarea fișei anexate
prezentului regulament. Proiectele se vor susține prin imagini video sau foto, machete, eseuri, necesare pentru
a susține prezentarea, atragerea atenției și sublinierea rezultatelor de către cei ce au realizat proiectul in care
s-au implicat.
5.3 Pot fi înscrise în concurs proiecte derulate de tineri pe teritoriul Regiunii Centru, posibil în parteneriat cu
persoane şi instituţii din alte regiuni sau ţări. Un participant poate înscrie mai multe propuneri în concurs atâta
timp cât acestea respectă tema concursului. Orice abatere de la această regulă poate duce la excluderea din
concurs.

5.4 Se vor înscrie in concurs rezultatele de impact ale proiectelor: un album, atlas, video, poster, broșură sau orice
alt rezultat măsurabil cantitativ și reprezentat fizic.
5.5 Este o condiție preliminară ca aceste proiecte să fie derulate cu finanțare prin fondurile comunitare (Erasmus,
Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Youth Bank sau alte programe) să susțină valorile europene
încurajate de către acțiunile Uniunii Europene. Excepția de la această regulă se poate stabili de către
organizator, justificat, dacă sunt propuse proiecte inovative, cu rezultate ce susțin dezvoltarea unei comunități,
sunt purtătoare de valori civice și europene.
5.6 Proiectele înscrise în concurs trebuie să fi fost începute și fie finalizate sau să fie în curs de desfășurare, dar cu
produsele/rezultatele propuse spre înscriere realizate.
5.7 Participantul declară în mod implicit prin înscrierea propunerii în concurs că fotografiile/ înregistrările video
înscrise îi aparțin și își asumă toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile
intelectuale asupra materialelor înscrise. Menționăm faptul că în cazul în care se dovedește faptul că utilizatorul
nu este deținătorul drepturilor de autor asupra fotografilor sau materialelor video înscrise în concurs, acesta nu
va putea intra în posesia premiului concursului, urmând ca premiul să fie acordat următorului clasat.
6. Derularea concursului
6.1 În vederea înscrierii în concurs, participanţii vor trimite un e-mail la adresa europedirect@adrcentru.ro conținând
următoarele informații:
 numele și prenumele participantului şi a organizaţiei (dacă este cazul), data nașterii, adresa de domiciliu,
adresa de e-mail, număr de telefon;
 prin fișa de înscriere se solicită informațiile: denumirea proiectului, perioada de derulare (dacă este cazul),
descrierea lui pe scurt (maxim 200 de cuvinte), cu menţionarea numărului și localizării beneficiarilor direcţi,
precum și a numărului persoanelor implicate direct în cadrul proiectului, componenţa echipei de proiect (dacă
este cazul), instituţia care îl gestionează (dacă este cazul), valoarea proiectului, valoarea finanţării şi
denumirea finanţatorului (dacă este cazul), site-ul de internet (dacă este cazul);
Participanții vor transmite fotografii sau înregistrări video care ilustrează propunerile făcute, la o rezoluție și calitate
bună. Acestea se vor transmite pe adresa de e-mail europedirect@adrcentru.ro, respectiv pe aceeași adresă prin
wetransfer.ro dacă volumul este mai mare de 5MB.
6.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a utiliza materialul înscris în concurs în scopuri de comunicare și informare în
mass-media și de a-l reproduce în scopuri promoționale.
6.3 Materialele înscrise în concurs vor fi publicate pe pagina de internet a Centrului de informare Europe Direct
Regiunea Centru. Ulterior publicării lor pe site, materialele vor fi promovate prin intermediul unui album eveniment creat
pe contul Facebook al Centrului pentru a putea fi apreciate și votate de către cei ce urmăresc activitățile Centrului.
6.4 Se vor acorda două categorii de premii. Pentru premiul principal câştigătorii vor fi desemnați în baza voturilor
exprimate pe contul de Facebook al Centrului. Se iau în considerare aprecierile primite pentru fiecare propunere în
parte. Nu se cumulează aprecierile primite pentru mai multe propuneri transmise de către același concurent. Pentru a
doua categorie a premiilor, câștigătorii vor fi desemnați din cei situați pe următoarele 3 locuri.
6.5 După încheierea perioadei de înscriere, respectiv 31 octombrie 2015, cei înscriși mai au la dispoziție o lună de zile,
până la 30 noiembrie 2015 în care își pot promova proiectele înscrise. Pentru desemnarea câștigătorilor se vor lua în
calcul numărul de ”like-uri”/proiect înscrise la data de 30.11.2015.

7. Premiile şi acordarea lor
7.1 Bugetul acestui concurs este de cca. 650 euro.
7.2 Vor fi acordate premii pentru fiecare membru din echipa înscrisă în concurs, menționat ca fiind implicat în proiect.
7.3 Premiile se vor acorda în obiecte promoționale. De asemenea produsele finale vor fi promovate în cadrul viitoarelor
acțiuni ale Centrului Europe Direct Regiunea Centru și ADR Centru. Obiectele promoționale vor consta în echipamente
sau obiecte utile mediului lor de studiu și activitate (ex. rucsac, geanta, tabletă, acumulator extern tip power bank, suport
selfie etc).
7.4 Câștigătorii premiilor va fi anunțați prin e-mail și pe pagina de Facebook a Centrului de informare Europe Direct
Regiunea Centru cu privire la premiul câștigat și la modalitatea prin care pot intra în posesia premiului. Premiul va putea
fi decernat doar după ce organizatorul va primi datele de identificare ale câștigătorului.
7.5 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nu se acordă contravaloarea lor în bani. În cazul în care
câștigătorul refuză în scris să intre în posesia premiului, organizatorul își rezervă dreptul de a atribui premiul respectiv
următorului clasat.
7.6 În cazul în care consideră oportun și în funcție de disponibilități, organizatorul poate decide și premierea altor echipe
sau membri înscriși în concurs.
7.5 Câștigătorii vor intra în posesia premiului în maximum 30 de zile de la încheierea concursului.
8. Confidențialitatea datelor, drepturi de autor, responsabilitate
8.1.Prin înscrierea în concurs acceptați prevederile prezentului regulament, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că
organizatorul vă va solicita următoarele informații necesare pentru identificarea dumneavoastră: (a) numele și
prenumele, (b) adresa de e-mail validă, (c) adresa de domiciliu, (d) data nașterii.
8.2. Scopul solicitării acestor informații de către organizator este de a menține contactul cu dumneavoastră în situația în
care veți fi ales ca și câștigător precum și pentru verificarea respectării condițiilor de participare.
8.3. După colectarea datelor dumneavoastră, organizatorul nu va înstrăina, închiria sau vinde informațiile
dumneavoastră de identificare către terți în scopuri de marketing și publicitate, nu va furniza unor terți datele
dumneavoastră de contact fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazurilor în care sunt solicitate de instituții ale
statului legal abilitate (cu rol de control etc) – va securiza informațiile esențiale pe care le furnizați, prin protocoale
standard și tehnologii corespunzătoare.
8.4 Organizatorii nu sunt considerați responsabili în cazul anulării, amânării sau modificării concursului din cauza unor
circumstanțe neprevăzute. Candidaților li se recomandă să nu aștepte sfârșitul perioadei de înscriere pentru a-și depune
candidatura. Este posibil să apară probleme care nu depind de organizatori, precum viteza redusă a conexiunii la
internet, probleme tehnice cu serverul sau alte chestiuni, din cauza cărora candidaturile să nu poată fi depuse până la
expirarea termenului limită.
8.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din concurs orice participant pentru orice motiv și în orice moment
daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa în cadrul concursului.
Date de contact:
Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia
Tel. 0258 818 616, int. 122, 121
E-mail: europedirect@adrcentru.ro

