AMENDAMENT NR. 3
la
REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE DESEN
„SuperEroii lui Picurici”

În contextul instituirii stării de urgență la nivel național ca urmare a crizei
provocate de coronavirus în România și a deciziilor Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență, se actualizează următoarele secțiuni
ale Regulamentului Concursului Național de Desen „SuperEroii lui
Picurici”:

1. Se actualizează SECȚIUNEA B: CALENDARUL CONCURSULUI
III. Derularea Etapei Naționale a Concursului: 10-11 octombrie 2020, București sau un
alt interval ce va fi comunicat cu minim 30 de zile lucrătoare în prealabil.
2. Se actualizează SECȚIUNEA C: METODOLOGIA CONCURSULUI:
2.1. La pct. II.k, se modifică paragraful privind termenul de transmitere a
ANGAJAMENTULUI DE PARTICIPARE, respectiv:
Participarea Concurenților la Etapa Națională va fi procesată de Organizator după
primirea și validarea documentului oficial- ANGAJAMENT DE PARTICIPARE (și
acordurile aferente privind prelucrarea datelor personale)- Formularul 3. Acesta va fi
transmis format scanat/pdf după completarea și semnarea sa la adresa de email:
concurs@map.gov.ro în termen de șapte (7) zile lucrătoare de la reluarea cursurilor
de către unitățile de învățământ.
În cazul în care nu sunt primite confirmări de participare pentru toți cei 40 de
Concurenți selecționați în termenul indicat, după expirarea acestuia se va publica pe
portalul www.apanoastra.ro, Lista actualizată a Concurenților calificați în Etapa
Națională.
Aceasta va elimina Concurenții calificați inițiali, dar pentru care nu a fost confirmată
și participarea prin validarea unui angajament de participare, și va fi completat până
la maxim 40, cu noi Concurenți în ordinea clasamentului afișat pe portal
www.apanoastra.ro.
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Confirmarea participării eventualilor noi Concurenți calificați afișați în Lista
actualizată se va transmite prin ANGAJAMENT DE PARTICIPARE transmis în
termen de 24 de ore urmând procedura descrisă mai sus. În cazul în care nu sunt
completate cele 40 de locuri disponibile, vor participa doar cei pentru care au fost
primite și validate ANGAJAMENTELE DE PARTICIPARE (și acordurile aferente
privind prelucrarea datelor personale).
În cazul în care, Concurentul confirmat constată că se află în imposibilitatea de a
participa la Etapa Națională (din motive medicale/școlare), Organizatorii trebuie
anunțați în scris cu maxim 30 de zile înaintea datei de organizare a Etapei Finale de
Profesorul Coordonator/reprezentantul legal al Școlii Participante printr-un email
transmis la adresa: concurs@map.gov.ro
După expirarea acestui termen, în cazul neparticipării la Etapa Națională a unui
Concurent confirmat, costurile aferente facilităților blocate vor fi rambursate
Consultantului/Organizatorului de Școala Participantă (no-show).

II.l. Transmitere premii participare la etapa locală
Toți Concurenții participanți și Profesorii Coordonatori participanți la etapa locală
vor primi din partea Organizatorului premii de participare constând în:
 diplomă de participare acordată de către cele două ministere
 set obiecte promoționale (mascota Picurici, șapcă, tricou personalizate)
Pachetele vor fi expediate prin poștă fiecăreia dintre Școlile Participante anterior
organizării Etapei Finale, distribuția diplomelor și materialelor către Concurenți fiind
asigurată de fiecare Profesor Coordonator.
2.2. Se actualizează SECȚIUNEA III. DERULAREA ETAPEI NAȚIONALE A
CONCURSULUI
III.a. Cei 40 de Concurenți (maxim) înscriși în Lista finală a Concurenților
Calificați la Etapa Națională se vor deplasa la București pentru susținerea
concursului de desen_proba finală.
Aceasta va avea loc în București, pe data de 10 octombrie 2020, orele 10.00 sau la o
dată ce va fi comunicată cu minim 30 de zile lucrătoare în prealabil.
III.c. Metodologia de Selecție a Concurenților Câștigători ai Concursului Național:
 Secțiunea 2 - Votul publicului:
Publicul va putea vota până la finalul zilei de organizare a Etapei Finale (ora limită,
23:59) După expirarea datei limită, opțiunea de vot va deveni inactivă.
Cei 10 Concurenți Câștigători și cele 10 Școli Participante Câștigătoare vor fi
anunțate în timpul festivității organizată în ziua următoare susținerii Etapei Finale
și nu înainte de acest moment.
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Clasamentul final va fi afișat pe portalul www.apanoastra.ro în termen de 24 de ore de
la încheierea festivității.
III.e. Anunțarea Câștigătorilor Concursului Național:
Toți Concurenții participanții la Etapa Națională și însoțitorii acestora/Profesori
Coordonatori, vor participa la festivitatea de premiere organizată a doua zi după
susținerea probei de desen din Etapa Finală.
Cei 10 Concurenți Câștigători și cele 10 Școli Participante Câștigătoare vor fi
anunțate în timpul festivității și nu înainte de acest moment.

3. Se actualizează SECȚIUNEA D: PREMII ȘI FALICITĂȚI, pct. 3 Facilități oferite
participanților la Etapa Națională a Concursului de desen „SuperEroii lui Picurici”,
după cum urmează:
În vederea participării la etapa națională a Concursului și festivitatea de premiere,
pentru cei 40 de finaliști și însoțitorii acestora/Profesori Coordonatori, Organizatorul
asigură cazare (maxim două nopți), precum și mese pe durata șederii în București,
precum și decontarea cheltuielilor de transport: bilet tren cls. II, bilet microbuz, bilet
transport în comun, cost combustibil – 7.5 l/100 km; solicitarea decontului de
transport se va face la pe baza documentelor în original prezentate: delegație
Profesor Coordonator în scopul însoțirii elevului concurent, bon combustibil obținut în
perioada de derulare a activităților, copie carte identitate profesor coordonator).
Procedura detaliată de efectuare a decontului de transport va fi transmisă prin email
Profesorilor Coordonatori ai Concurenților calificați la Etapa Națională, după
anunțarea rezultatelor Etapei Locale.
După participarea la competiția finală, se va asigura pentru copii (și însoțitori) un tur
cu CityBus (autocar turistic) și vizitarea unui obiectiv de notorietate din București de
pe traseul acestuia (ex. Muzeul Antipa, Muzeul Satului, etc). A doua zi după susținerea
probei de desen din Etapa Finală, cei 40 de participanți și însoțitorii acestora sunt
invitați la festivitatea de premiere în timpul căreia se vor organiza și momente
artistice.
Festivitatea se va termina în jurul prânzului, astfel participanții având posibilitatea de
a se deplasa în localitățile de domiciliu. În cazul participanților ce se deplasează pe
distanțe peste 400 km se va avea în vedere asigurarea unei nopți suplimentare de
cazare.
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