CONCURS “ Let’s Be ECO!”
REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂŞURARE

1. Organizatorul concursului – „Asociatia Viitorul în Zori”
 Concursul „Let’s Be ECO!”, 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, Calea Plevnei,
numărul 46-48, etaj 2, sector 1, reprezentată legal de către Andrei Coșuleanu. Telefonul de contact
pentru prezentul Concurs este: 0756 511 222.
 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 siteului 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 concurs@letsdoitromania.ro precum și pe site-ul www.letsdoitromania.ro
 Participanții la Concursul „Let’s Be ECO!” sunt obligați să respecte termenii și condițiile
prezentului Regulament, potrivit celor menționate mai jos. Prin participarea la Concursul „Let’s Be

ECO!”, în toate formele de desfășurare a acestuia, participanții sunt implicit de acord cu prevederile
prezentului Regulament.
2. Tema și Durata Concursului
Proiectul urmărește ca, prin activitățile propuse, elevii să înteleagă importanța protejării mediului
înconjurător și a conservării resurselor.
Proiectul se va desfășura în perioada 10 ianuarie 2017 – 30 aprilie 2017, perioadele urmând să fie
specificate pe fiecare activitate în parte.
3. Participanţi
 La Concurs au dreptul să participe unități de învățământ de stat, aflate în administrarea autorităților
publice locale, din toată țara, exclusiv din mediul rural.
 Nu au dreptul de a participa la Concurs colaboratorii Organizatorului (și ai reprezentaților
Organizatorului în teritoriu) sau ai oricăror alte entităţi implicate în desfăşurarea şi organizarea

Concursului, precum şi rudele de gradul I și al II-lea (frați, nepoți) şi soţii/soţiile persoanelor
menţionate în prezentul paragraf.
 Proiectul constă în realizarea de către elevi a unor creații pe teme de mediu (desene, picturi,
machete etc.).
 Proiectul se desfășoară exclusiv în școlile care s-au înscris la debutul proiectului, prin completarea
unui formular de înscriere. Exprimarea intenției de participare la oricare altă activitate, după
terminarea perioadei de înscriere, nu va fi luată în considerare.
 Fiecare unitate de învățământ trebuie să completeze o scrisoare de motivație pentru participarea
la prezentul concurs.
 Punctajul se va acorda în funcție de numărul total de elevi implicați în activițăți, raportat la
efectivul unității de învățământ și de justificările cuprinse în scrisoarea de motivație.
 Toate lucrările (machete, creații etc.) au obligația de a fi originale, iar organizatorul va elimina
toate lucrările ce reprezintă opere/lucrări ale altor autori sau care au suspiciuni de plagiat.
4. Organizarea proiectului și criteriile de evaluare a etapelor
Concursul „Let’s Be ECO!” urmează a se desfăşura în următoarele etape :
4.1. Înscrierea în concurs
 10 ianuarie – 8 februarie – înscrierea unităților de învățământ prin completarea formularului de
înscriere disponibil pe site-ul www.letsdoitromania.ro. O unitate de învățământ poate participa la
proiect după confirmarea înscrierii în concurs. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a răspunde la
formularele de înscriere în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea formularului.
4.2. Ateliere de reutilizare creativă:
 15 ianuarie – 28 februarie - realizarea și trimiterea lucrărilor elevilor. Trimiterea se va face pe
email, pe măsură ce lucrările sunt realizate. Creațiile se trimit sub formă de fotografii la adresa de
email concurs@letsdoitromania.ro.
 Lucrările se trimit sub formă de fotografie, individual. Fiecare elev poate inscie o singura
lucrare, indiferent de natura ei.
 Fiecare poză trebuie să aibă denumirea elevului, clasa și școala din care face parte (exemplu:
Ionescu Vasile – clasa a IV-a Școala Gimnazială nr. 1 Brăila).
 Organizatorul va solicita transmiterea anumitor lucrări în perioada 1 martie – 7 martie.
 Selecția se va face de către organizator și partenerii proiectului. Juriul va fi anunțat până la sfârșitul
competiției. Punctajul este acordat de către Organizator. Juriul va evalua unitățile de învățământ în
funcţie de criteriile de mai jos:
10 puncte pentru creativitatea lucrărilor;
10 puncte pentru creativitatea complexitatea lucrărilor;
10 puncte pentru nevoia argumentantă în formularul de înscriere;
10 puncte pentru numarul de elevi participanți raportat la numărul total de elevi din
fiecare unitate de învățământ înscrisă.

5. Desemnarea câștigătorilor
5.1 Primele 40 unități de învățământ din cadrul competiției vor beneficia de birouri oferite de
Organizator și parteneri.
5.2 Organizatorul și partenerii își rezervă dreptul de a acorda mai multe premii, în funcție de
disponibilități și de implicarea unităților de învățământ.
5.3 Distinct față de mențiunile de la punctul 5.1, în măsura identificării și disponibilizării conform
prevederilor legale, unitățile de învățământ din cadrul competiției vor putea beneficia și de laptopuri/calculatoare.
Notă: Laptop-urile/calculatoarele și obiectele de mobilier oferite în cadrul competiției sunt obiecte
folosite, în perfectă stare de folosire.
5.4 Publicarea clasamentului final se va face în perioada 10 martie - 15 martie 2017.
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
concurs@letsdoitromania.ro.
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