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CONCURS „Carteaza pentru Harta Nationala a deseurilor- Let's Do It, Romania!"
REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂŞURARE

1. Organizatorul concursului – „Asociatia Viitorul în Zori”
Concursul „Carteaza pentru Harta Nationala a deseurilor- Let's Do It, Romania!"
prezentat şi desfăşurat pe www.letsdoitromania.ro este organizat de Asociația Viitorul în Zori, cu
sediul social în strada 1 Decembrie, numărul 51, etaj parter, biroul numărul 1, comuna Tunari,
județ Ilfov, număr de ordine în Registrul Special 31PJ/25.05.2011, cod de înregistrare fiscală
28576004, având contul bancar IBAN nr. RO78BACX0000001125209001 deschis la Unicredit
Bank, Agenţia Piața Unirii, având punctul de lucru în București, Strada Biserica Amzei Nr 2123, Corp C3, parter , sector 1, reprezentată legal de către Andrei Coșuleanu. Persoana de contact
delegata in vederea coordonarii prezentului Concurs este Liviu Cadariu. Telefonul de contact
pentru prezentul Concurs este: 0756 350 492.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum
şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea concursului, anunțând publicul prin
intermediul site-ului www.letsdoitromania.ro sau a altor mijloace mass-media.
Regulamentul este disponibil şi adus în mod gratuit la cunoştinţa oricărei persoane interesate la
adresa de e-mail voluntar@letsdoitromania.ro precum și pe site-ul www.letsdoitromania.ro
Participanții la Concurssunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament,
potrivit celor menționate mai jos. Prin participarea la Concurs în toate formele de desfășurare a
acestuia, participanții sunt implicit de acord cu prevederile prezentului Regulament.

2. Tema și Durata concursului
Concursul urmărește realizarea „Hărţii Nationale a Deşeurilor” din România. Harta va fi
folosita in vederea organizarii si desfasurarii Zilei Nationale de Curatenie, care va avea loc pe 24
Septembrie 2016.
Concursul se va desfășura în perioada 18 Iulie – 4 Septembrie.

3. Participanţi
La Concurs au dreptul să participe orice persoane care au aplicatia mobila „Let’s Do It Romania”
instalata pe telefoanele care opereaza cu sistemul Android sau iOS, si s-au inregistrat prin
crearea unui cont in aplicatie.
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Nu au dreptul de a participa la Concurs colaboratorii Organizatorului (și ai reprezentaților
Organiatorului în teritoriu) sau ai oricăror alte entităţi implicate în desfăşurarea şi organizarea
Concursului, precum şi rudele de gradul I și al II-lea (parinti, copii, frați, nepoți) şi soţii/soţiile
persoanelor menţionate în prezentul paragraf.
Proiectul se desfășoară exclusiv pe teritoriul Romaniei, consimțind astfel participarea la toate
activitățile acestuia. Exprimarea intenției de participare la oricare altă activitate, după terminarea
perioadei de înscriere, nu va fi luată în considerare.
Punctajul se va acorda în funcție de numărul total de mormane valide si diferite raportate prin
intermediul aplicatiei mobile in perioada de desfasurare a concursului.
4. Desfasurarea cartarii
Dupa crearea contului in aplicatia mobila, participantii trebuie sa completeze profilul cu
urmatoarele date: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, judet. Utilizatorii care nu
detin un profil cmpletat nu vor putea participa la concurs. Cartarea reprezintă procesul de
identificare a mormanelor de deşeuri din arealele naturale şi transmiterea unor informaţii
(coordonate geografice, componenţă şi cantităţi) în baza de date a proiectului, în vederea creării
„Hărţii Nationale a Deşeurilor” din România.
Mormanele de deşeuri reprezintă locuri sau arii restrânse din păduri, de pe câmpuri, de lângă
albiile râurilor, de pe marginile drumurilor, din popasurile turistice, în general din natură, unde se
găsesc cele mai multe deşeuri aruncate ilegal. Criteriul pentru ca un morman să fie luat în
considerare (cantitatea minimă) este ca deșeurile să umple minim 3 saci de 90 de Litrii. Ca
suprafaţă, mormanul ar trebui să aibă peste 1 metru pătrat. Mormanul trebuie sa contina in
special deseuri care pot fi valorificate, dupa cum urmeaza: hartie/carton, plastic, metal, sticla,
baterii, textile, cauciuc, deseuri electronice si electrocasnice.
Raportarea unui morman de deseuri se efectueaza dupa urmatorii pasi:
1. Dupa identificarea unui zone cu deseuri se deschide aplicatia mobila.
2. Se activeaza optiunea de locatie a telefonului (conexiunea GPS)
3. De pe ecranul principal al aplicatiei (pe care se afla harta Romaniei) se apasa pe
butonul „+” pentru a deschide o noua sesizare.
4. Se incarca una pana la 3 poze reprezentative cu mormanul.
5. Se selecteaza dimensiunea mormanului, tipurile de deseuri pe care le contine si
tipul zonei in care a fost descoperit.
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6. Se completeaza informatiile ce ar putea fi folositoare pentru Ziua de Curatenie:
zona greu accesibila, utilaje speciale necesare pentru colectarea deseurilor etc.
7. Ultimul pas il reprezinta verificarea tuturor datelor inainte ca raportarea sa fie
trimisa. Daca sunt necesare modificari, se pot accesa sectiunile anterioare folosind
butonul de inapoi.
O raportare valida trebuie sa contina minim o poza din care sa reiasa intreaga cantitate de
deseuri ce trebuie colectata, dimensiunea mormanului, tipurile de desuri si tipul zonei in care a
fost descoperit mormanul.
Participantii au obligatia sa consulte harta inainte de a efectua o raportare, pentru a se asigura ca
mormanul cu deseuri nu a fost raportat deja de un alt utilizator. De asemenea utilizatorul trebuie
sa se asigure ca a pozitionat corect zona in aplicatie.
5. Premii
Se vor acorda premii in valoare de 5000 de Euro (suma include TVA) constang in 75 premii
distribuite conform categoriilor de concurs. Un catigator poate castiga un singur premiu, in
functie de clasamentul final.
Categoria I: - Marele premiu – un aparat foto DSLR
Categoria a II-a – 3 (trei) telefoane 4G
Categoria a III-a – 3 (trei) biciclete
Categoria a IV-a – 3 trotinete electrice
Mentiuni: - 4 trotinete, 5 bratari fitness, 5 acumulatori solari, 10 bricege multifunctionale, 41
rucsacuri
Participantii care vor obtine cel mai mare punctaj prin insumarea numarului de sesizari valide
raportate pe perioada de desfasurare a concursului vor fi declarati castigatori ai premiilor
mentionate.
Premiile vor fi acordate in perioada 4-20 Septembrie 2016. In situatia in care oricare dintre
participantii desemnati castigatori nu poate fi contactat pentru validare pana la data de 20
Septembrie 2016 ori nu poate intra in posesia premiulu din orice motiv independent de voinata
sau controlul rezonabil al Organizatorului sau se va constata chiar si ulterior ca nu au fost
respectate oricare dintre conditiile de participare prevazute in acest Regulament, Organizatorul
isi rezerva dreptul de a acorda premiul / premiile urmatorului clasat / clasati.
Notă: nici un premiu nu va fi acrodat în bani.
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6. Diverse
Publicarea prezentului Regulament se realizează pe site-ul www.letsdoitromania.ro şi prin
punerea acestuia la dispoziţia oricărei persoane interesate, prin contactarea Organizatorului la
adresa de e-mail volunta@letsdoitromania.ro

Organizator
Asociația Viitorul în Zori
Andrei Coșuleanu
Reprezentant Legal
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