În parteneriat cu:

Concurs „Let’s Bike It!”
Regulament Oficial de Desfășurare
1. Organizatorul concursului – „Asociatia Viitorul în Zori”
Concursul „Let`s Bike It!” 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, Agenția Piața Unirii, având punctul de lucru în București,
Strada Biserica Amzei Nr 21-23, Corp C3, parter , sector 1, reprezentată legal de către Andrei Cosuleanu. Persoana
de contact delegată în vederea coordonării prezentului Concurs este Liviu Cadariu.
Telefonul de contact pentru prezentul Concurs este: 0756 350 492.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa și/sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a
suspenda și/sau înceta desfăsurarea concursului, anunțând publicul prin intermediul site- ului
www.letsdoitromania.ro sau a altor mijloace mass-media.
Regulamentul este disponibil și adus în mod gratuit la cunoștință oricărei persoane interesate la adresă de email voluntar@letsdoitromania.ro precum și pe site-ul www.letsdoitromania.ro
Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, potrivit celor
menționate mai jos. Prin participarea la Concurs în toate formele de desfăsurare a acestuia, participanții sunt
implicit de acord cu prevederile prezentului Regulament.

2. Tema și Durata concursului
Concursul urmăreste realizarea cartării pe bicicletă în vederea realizării „Hărtii Naționale a Deseurilor” din
România. Hartă va fi folosită în vederea organizării și desfăsurării Zilei de Curătenie Natională, care va avea loc pe
24 Septembrie 2016.
Concursul se va desfăsura în perioada 27-28 august și 3-4 septembrie.

3. Participanți
La Concurs are dreptul să participe orice persoană majoră care deține o bicicletă echipată pentru mersul pe teren
accidendat și are aplicația mobilă „Let’s Do It, Romania!” instalată pe telefonul care operează cu sistemul Android
sau iOS și s-a înregistrat prin crearea unui cont în aplicație.
Persoanele minore nu vor putea participa în cadrul concursului Let`s Bike It și nu vor fi premiate.
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Nu au dreptul de a participa la Concurs colaboratorii Organizatorului (și ai reprezentaților Organiatorului în
teritoriu) sau ai oricăror alte entităti implicate în desfăsurarea și organizarea Concursului, precum și rudele de
gradul I și al ÎI-lea (părinți, copii, frați, nepoți) și soții/soțiile persoanelor menționate în prezentul paragraf.
Proiectul se desfăsoară exclusiv pe teritoriul României, consimțind astfel participarea la toate activitătile 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 și diferite raportate prin intermediul
aplicației mobile în perioada de desfășurare a concursului.

4. Desfăsurarea evenimentului
Participarea la concursul „Let`s Bike It!” se face în echipe de până la 5 bicicliști. Echipa se va reuni la punctul de
întâlnire stabilit și anunțat în prealabil de către reprezentații Organizatorului din fiecare județ. Participanții vor
respectă programul stabilit de către Organizatorul de la nivelul județului.
Cartarea se va efectua prin intermediul aplicației mobile „Let’s Do It, România!”, conform instrucțiunilor din cadrul
secțiunii “4.1 Efectuarea cartarii”. Echipă va desemna un singur membru în vederea efectuării cartării. Este
important că înscrierea echipei în concurs să fie efectuată cu aceeași adresă de e-mail folosită pentru a crea contul
în aplicația mobilă „Let’s Do It, Romania!”.
Concursul „Let`s Bike It!” are ca scop cartarea zonelor cu deșeuri din afara orașelor care se află în apropierea
drumurilor accidentate sau a drumurilor care sunt greu accesibile cu un autovehicul rutier.
Înainte de efectuarea cartării partincipantii au obligația de a verifica dacă mormanul cu deșeuri a fost cartat în
prealabil prin intemediul aplicației mobile. Între mormanele cartate trebuie să existe o distanță de minim 20m. În
cazul cartării aceluiași morman, Organizatorul va luă în considerare doar prima cartare efectuată.
Fiecare echipă trebuie să înregistreze traseul pe care se desfășoară cartarea prin intermediul unei aplicații mobile
(Ex: Strava, Endomondo, MapMyRun, etc.). Traseul trebuie transmis în format GPX (care se poate obține din
varianta mobilă sau web a acestor aplicații) către Organizatorii concursului.

4.1 Efectuarea cartării
După crearea contului în aplicația mobilă, participanții trebuie să completeze profilul cu următoarele date: nume,
prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, județ. Utilizatorii care nu dețin un profil cmpletat nu vor putea
participa la concurs. Cartarea reprezintă procesul de identificare a mormanelor de deșeuri din arealele naturale și
transmiterea unor informații (coordonate geografice, componentă și cantităti) în baza de date a proiectului, în
vederea creării „Hărtii Naționale a Deseurilor” din România.
Mormanele de deșeuri reprezintă locuri sau arii restrânse din păduri, de pe câmpuri, de langă albiile râurilor, de pe
marginile drumurilor, din popasurile turistice, în general din natură, unde se găsesc cele mai multe deșeuri
aruncate ilegal. Criteriul pentru că un morman să fie luat în considerare (cantitatea minimă) este că deșeurile să
umple minim 3 saci de 90 de Litri. Ca suprafată, mormanul ar trebui să aibă peste 1 metru pătrat. Mormanul
trebuie să conțină în special deșeuri care pot fi valorificate, după cum urmează: hârtie/carton, plastic, metal, sticlă,
baterii, textile, cauciuc, deșeuri electronice și electrocasnice.
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Raportarea unui morman de deșeuri se efectuează după următorii pași:
1. După identificarea unui zone cu deșeuri se deschide aplicația mobilă.
2. Se activează opțiunea de locație a telefonului (conexiunea GPS)
3. De pe ecranul principal al aplicației (pe care se află hartă României) se apăsa pe butonul „+” pentru a deschide o
nouă sesizare.
4. Se încarcă una până la 3 poze reprezentative cu mormanul.
5. Se selectează dimensiunea mormanului, tipurile de deșeuri pe care le conține și tipul zonei în care a fost
descoperit.
Se completează informațiile ce ar putea fi folositoare pentru Ziua de Curățenie Națională: zonă greu accesibilă,
utilaje speciale necesare pentru colectarea deșeurilor etc.
Ultimul pas îl reprezintă verificarea tuturor datelor înainte că raportarea să fie trimisă. Dacă sunt necesare
modificări, se pot accesa secțiunile anterioare folosind butonul de înapoi.
O raportare validă trebuie să conțină minim o poză din care să reiasă întreaga cantitate de deșeuri ce trebuie
colectată, dimensiunea mormanului, tipurile de desuri și tipul zonei în care a fost descoperit mormanul.
Participanții au obligația să consulte harta înainte de a efectua o raportare, pentru a se asigura că mormanul cu
deșeuri nu a fost raportat deja de un alt utilizator. De asemenea utilizatorul trebuie să se asigure că a poziționat
corect zonă în aplicație.

5. Premii
Valoarea premiilor însumată, la nivel național, este de 3 000 de Euro (suma include TVA). Echipa care va avea cele
mai multe mormane cartate în ziua concursului va fi declarată câștigatoare.
Premiul va consta într-un kit de 5 obiecte folositoare activității de ciclism.
Participanții care vor obține cel mai mare punctaj prin însumarea numărului de sesizări valide raportate pe
perioada de desfășurare a concursului vor fi declarați câștigători ai premiilor menționate.
Premiile vor fi acordate în perioada 10-20 septembrie 2016. În situația în care oricare dintre participanții
desemnați câștigători nu poate fi contactat pentru validare până la data de 20 Septembrie 2016 ori nu poate intră
în posesia premiulu din orice motiv independent de voinata sau controlul rezonabil al Organizatorului sau se va
constata chiar și ulterior că nu au fost respectate oricare dintre condițiile de participare prevăzute în acest
Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a acorda premiul / premiile următorului clasat / clasați.
Notă: Niciun premiu nu va fi acordat în bani.
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6. Diverse
Publicarea prezentului Regulament se realizează pe site-ul www.letsdoitromania.ro și prin punerea acestuia la
dispoziția oricărei persoane interesate, prin contactarea Organizatorului la adresa de email voluntar@letsdoitromania.ro.

Organizator
Asociația Viitorul în Zori
Andrei Coșuleanu
Reprezentant Legal
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