AMENDAMENT NR. 4
la
REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE DESEN
„SuperEroii lui Picurici”
În contextul instituirii stării de alertă la nivel național ca urmare a crizei
provocate de coronavirus în România, a deciziilor Comitetului Național
pentru Situații Speciale de Urgență, coroborat cu prevederile Ordinului
comun nr. 5487/1494/2020 al Ministerului Educației și Cercetării și
Ministerului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organi are a
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de
siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARSCoV-2,
se actualizea ă următoarele secțiuni ale Regulamentului Concursului
Național de Desen „SuperEroii lui Picurici”:

1. Se actuali ea ă SECȚIUNEA B: CALENDARUL CONCURSULUI și va
avea următoarele prevederi:
III. Derularea Etapei Naționale a Concursului: se va susține la data de 27 noiembrie 2020,
în intervalul 10.00-12.00, prin mijloace digitale echivalente cu cele utilizate în prezent la
nivel național pentru susținerea cursurilor școlare online aplicabile conform Ordin
5487/1494/2020.
În cazul apariției unor modificări privind ziua/orarul concursului ca în contextul stării de
alertă la nivel național, respectivele actualizări se vor comunica pe portalul
www.apanoastra.ro și prin comunicare directă (email, telefon) profesorilor coordonatori ai
celor 40 de finaliști.

2. Se actuali ea ă SECȚIUNEA C: METODOLOGIA CONCURSULUI și
va avea următoarele prevederi:
2.1. La pct. II.k, se modifică paragraful privind termenul de transmitere a
Formularului 3-ANGAJAMENTULUI DE PARTICIPARE, respectiv:
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Participarea Concurenților la Etapa Națională va fi procesată de Organizator după
primirea și validarea documentului oficial Formularul 3- ANGAJAMENT DE
PARTICIPARE
(precum
și
acordurile
privind
prelucrarea
datelor
personale/formulare consimțământ participare minor anexate acestuia). Formularul 3
va fi transmis în format scanat/pdf după completarea și semnarea sa la adresa de
email: concurs@mmediu.ro până la data de 12 noiembrie 2020.
În cazul în care în termenul indicat nu sunt primite confirmări de participare pentru
toți cei 40 de Concurenți și profesorii coordonatori ai acestora anunțați pe portalul
https://apanoastra.ro/concurs-supereroii-lui-picurici, după expirarea termenului se va
publica pe portalul www.apanoastra.ro, Lista actualizată a Concurenților calificați în
Etapa Națională.
Vor fi eliminați Concurenții calificați inițial, dar pentru care nu a fost confirmată
participarea prin validarea unui angajament de participare și va fi completată, până
la maxim 40, cu noi Concurenți în ordinea clasamentului afișat pe portal
www.apanoastra.ro.
Confirmarea participării eventualilor noi Concurenți calificați afișați în Lista
actualizată se va transmite prin Formularul 3 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 a fost primit și validat Formularul 3 și toate anexele la acesta.

3. Se actuali ea ă SECȚIUNEA III. DERULAREA ETAPEI NAȚIONALE
A CONCURSULUI și va avea următoarele prevederi:
III.a. Cei 40 de Concurenți (maxim) înscriși în Lista finală a Concurenților Calificați la
Etapa Națională și Profesorii coordonatori desemnați conform formularelor validate
vor participa la proba finală a concursului de desen ce se va susține la distanță și va fi
transmisă în direct prin mijloace digitale.
Concursul va avea loc pe data de 27 noiembrie 2020, începând cu orele 10.00, prin
participare în timp real în condiții de examen cu ajutorul echipamentelor IT
(laptop/desktop/tableta) dotate cu cameră video și conexiune internet, prin accesarea
unui link activ de conectare la o platformă de live multistream (ex. Zoom) comunicat
de Organizator.
În cazul apariției unor modificări privind ziua/orarul concursului ca în contextul stării
de alertă la nivel național, respectivele actualizări se vor comunica pe portalul
www.apanoastra.ro și prin comunicare directă (email, telefon) profesorilor
coordonatori ai celor 40 de finaliști.
Concursul va consta în realizarea unei lucrări pe o temă conexă campaniei APA
NOASTRĂ, în condiții de examen.
Fiecare finalist va realiza o lucrare de artă plastică pe o temă la prima vedere (fiecare
categorie de vârstă va avea câte o temă de concurs), având la dispoziție un timp
limitat (max 2 ore).
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Fiecare finalist va realiza lucrarea în priză directă, sub supravegherea organizatorilor
și a însoțitorului nominalizat în Formularul 3 (profesor coordonator/părinte/tutore
legal) la sesiunea digitală facilitată de Organizator.
Înregistrarea online a Concurenților va începe la orele 09.00, pentru verificarea în
timp real și validarea identității fiecărui concurent pe baza carnetului de elev vizat pe
anul 2020-2021 și conținând fotografia concurentului, transmis în copie odată cu
Formularul 3.
În cazul în care nu se poate confirma identitatea, existând discrepanțe între
informațiile din carnetul de elev și persoana minoră prezentă (ex. fotografia de pe
carnet nu corespunde fizionomiei, etc), aceasta nu va fi validată pentru participarea la
concurs.
Temele pentru fiecare dintre categoriile de concurs vor fi anunțate în direct, pe
platforma digitală, de către Organizator, la momentul începerii concursului.
Materialele necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi asigurate de școlile
participante/concurenți.
Concurenții vor dispune de materialele necesare pentru realizarea lucrărilor.
Dimensiune de lucru: format A3/A4
Mijloace tehnice: acuarele, creioane colorate, creioane, cărbune, colaj, acrilic,
tehnică mixtă, pastel, cera-pastel
Pe durata derulării concursului orice eventuală comunicare se va realiza doar între
organizatori și concurenții participanți. Este interzisă orice comunicare directă între
concurenți sau între concurenți și însoțitori.
Este interzisă influențarea sub orice formă a actului de creație, sub sancțiunea
descalificării concurentului.
Concurenților/însoțitorilor le este interzisă prezentarea lucrărilor înainte de expirarea
timpului de concurs.
Întreaga sesiune online va fi înregistrată pentru uzul exclusiv al Organizatorului în
scopul derulării concursului.
III.b. După scurgerea timpului de lucru, Organizatorul va anunța încheierea concursului.
Continuarea lucrărilor după acest moment este interzisă, sub sancțiunea descalificării
concurentului.
La expirarea timpului alocat, fiecare dintre cei 40 de concurenți participanți la
concursul derulat online va afișa în fața camerei web lucrarea finalizată, sau în
stadiul existent în acel moment, pentru a permite Organizatorului preluarea de capturi
de ecran.
Însoțitorii vor scana/fotografia lucrarea/lucrările concurenților și o/le vor încărca în
secțiunea GALERIE ONLINE LUCRĂRI_ETAPA NAȚIONALĂ disponibilă pe
portalulul www.apanoastra.ro/concurs-Supereroii-lui-Picurici
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Se vor utiliza datele de acces la contul de concurs creat și utilizat în cadrul Etapei
Locale, procedura fiind similară.
Termenul de upload pentru lucrări este 27.11.2020, orele 16.00. După expirarea
acestui termen, secțiunea de upload se va închide automat, iar lucrările ce nu au fost
încărcate în portal nu vor mai putea fi disponibile pentru votul publicului.
Lucrările se vor încărca pe portal în poziția destinată unei vizualizări corecte, fără a
fi răsturnate/răsucite, încadrate integral în scanul/fotografia realizată, fără alte
intervenții/prelucrări de altă natură asupra lucrărilor, sub sancțiunea descalificării
concurentului.
Organizatorul va verifica corespondența lucrărilor încărcate în portal cu cele afișate
de concurenți în cadrul sesiunii online (pe baza capturilor de ecran și înregistrării
video a concursului).
Orice diferență constatată între lucrările inițiale și cele încărcate în portal va duce la
descalificarea din concurs a lucrării, respectiv a concurenților, profesorilor
coordonatori și școlilor participante de proveniență.
Pentru acordarea VOTULUI JURIULUI, lucrările originale vor fi expediate de
școlile participante/profesorii coordonatori pe adresa Organizatorului:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Unitatea de Management de Proiect - Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți
Calea Plevnei 46 - 48, Corp E, Et. 1, Sector 1, București, cod poștal 010233
Având în vedere că VOTUL JURIULUI se acordă strict pe baza lucrărilor originale,
acestea trebuie să ajungă la sediul Organizatorului până la data de 7 decembrie 2020.
Costurile de expediere a lucrărilor cad în sarcina Școlilor Participante.
Fiecare Lucrare va obține un SCOR FINAL ce va reprezenta cumularea punctajelor
din Secțiunea 1-Votul Juriului și Secțiunea 2-Votul Publicului, la care se acordă 10
puncte din oficiu.
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III.c.Metodologia de Punctare a Lucrărilor și stabilirea clasamentului final al Concursului
Național:
 Secțiunea 1 - Votul Juriului:
Juriul va fi compus din trei membri:
 un Ambasador APA NOASTRĂ
 un reprezentant al Ministerului Apelor și Pădurilor
 un reprezentant al Ministerului Educației Naționale
Vor fi punctate numai lucrările validate, în format original, care corespund condiţiilor
menţionate în prezentul Regulament, pe baza următoarelor Criterii de Jurizare:
1. Relevanță pentru temă - maxim 25,00 puncte
2. Originalitate - maxim 25,00 puncte.
3. Formă şi estetică - maxim 25,00 puncte
Fiecare membru al juriului va putea acorda punctaje de la 1 la 25,00 pentru fiecare
dintre Criteriile de Jurizare. Pentru stabilirea punctajului acestei secțiuni se vor aduna
toate punctajele acordate de fiecare membru al juriului și se va face media aritmetică
raportat la numărul membrilor juriului (3).
Punctajul maxim care poate fi obținut în această secțiune de o lucrare eligibilă este
75,00 de puncte.
 Secțiunea 2 - Votul publicului:
Pe data de 30.11.2020, orele 12.00 lucrările vor deveni disponibile pentru VOTUL
PUBLICULUI în secțiunea GALERIE ONLINE LUCRĂRI_ETAPA NAȚIONALĂ
disponibilă pe portalul www.apanoastra.ro/concurs-Supereroii-lui-Picurici
Fiecare lucrare finală din galerie va avea activat un buton specific „Click aici pentru
a vota această lucrare”. Un IP unic poate vota o singură Lucrare Finală din fiecare
Categorie de Concurs, respectiv un IP unic va putea vota în total maxim două lucrări
diferite din Categorii diferite de Concurs. Dacă IP-ul este deja înregistrat în lista

votanților (respectiv s-a votat deja utilizând respectivul IP), în locul butonului
„Click aici pentru a vota această lucrare” se va afișa un mesaj „Ați votat deja o
lucrare din această categorie”.

Publicul va putea vota până la Data Limită: 7 decembrie 2020, orele 23:59. După
expirarea datei limită, opțiunea de vot va deveni inactivă.
Pe durata perioadei de VOT va fi afișat în timp real numărul de voturi exprimate de
public pentru fiecare Lucrare din Galerie.
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Punctajul maxim care poate fi obținut în această secțiune de o lucrare eligibilă este de
15 puncte. Punctajul maxim (15 puncte) va fi obținut de lucrarea ce acumulează cel mai
mare număr de voturi valabile exprimate din partea publicului. Pentru celelalte lucrări,
punctajul (Pn) se calculează proporțional, astfel: P(n) = Nr voturi (n) / Nr voturi (max)
* 15 puncte.

 Calcularea SCORULUI FINAL și stabilirea Clasamentelor
Pentru fiecare Lucrare, punctajul obținut la Secțiunea 1 (maxim 75,00 puncte) se va
aduna la cel obținut în Secțiunea 2 (maxim 15,00 puncte), 10,00 puncte fiind acordate
din oficiu. Astfel, o lucrare va putea acumula maxim 100,00 puncte.
În baza punctajelor obținute, va fi stabilit SCORUL FINAL și Clasamentul fiecărei
Categorii.
În cazul în care mai multe lucrări înregistrează SCOR FINAL egal, acestea vor fi
departajate după următoarele criterii, conform ordinei de precedență de mai jos:
a) Cel mai mare punctaj obținut din votul publicului (Secțiunea 2)
b) Cel mai mare punctaj obținut la Secțiunea 1, criteriul 1 “Relevanța pentru temă”
(media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului la
respectivul criteriu)
c) Cel mai mare punctaj obținut la Secțiunea 1, criteriul 2 “Originalitate” (media
aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului la respectivul
criteriu)
d) Cel mai mare punctaj obținut la Secțiunea 1, criteriul 3 “Forma și estetica” (media
aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al juriului la respectivul
criteriu)
În ordinea Clasamentului, pentru fiecare Categorie de Concurs vor fi desemnați cinci
câștigători: Premiile I, II, III, Premiul Special și Mențiune Specială, respectiv primii
cinci clasați pentru fiecare Categorie de Concurs, în total 10 Câștigători.
Cei 10 Concurenți Câștigători și cele 10 Școli Participante Câștigătoare vor fi
anunțate în timpul festivității de premiere din data de 11 decembrie 2020 și nu înainte
de acest moment.
Clasamentul final va fi afișat ulterior pe portalul www.apanoastra.ro
III.d. Metodologia de stabilire a Clasamentului Școlilor Participante Câștigătoare:
Se vor acorda 10 premii primelor 10 Școli Participante clasate în urma derulării Etapei
Naționale.
Premiile se vor acorda în baza scorului obținut de fiecare Școală Participantă, prin
cumularea punctelor pe care le primesc în funcție de poziționarea elevilor lor în
clasamentul final:
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Premiul 1 – 6 puncte
Premiul 2 – 5 puncte
Premiul 3 – 4 puncte
Premiul Special- 3 puncte
Mențiunea Specială – 2 puncte
Participarea unui elev între cei 40 Concurenți la Etapa Finală, fără a obține niciun
premiu/mențiune– 1 punct.
Pentru departajarea finală a celor 10 școli în cazul obținerii de punctaje egale,
clasamentul se va stabili în funcție de numărul de voturi obținute din partea publicului
din etapa finală a concursului.
III.e. Anunțarea Câștigătorilor Concursului Național:
Toți Concurenții participanții la Etapa Națională și însoțitorii acestora/Profesori
Coordonatori, vor participa la festivitatea de premiere din data de 11 decembrie 2020
(intervalul 11.00-12.00) ce se va organiza în format online, cu ajutorul echipamentelor
IT (laptop/desktop/tableta) dotate cu cameră video și conexiune internet asigurate de
școlile de proveniență ale concurenților, prin accesarea unui link activ de conectare la o
platformă de live multistream (ex. Zoom/Google Meet) comunicat de Organizator.
Cei 10 Concurenți Câștigători și cele 10 Școli Participante Câștigătoare vor fi anunțati
în timpul evenimentului și nu înainte de acest moment.
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SECȚIUNEA D: PREMII ȘI FACILITĂȚI
1. Premiile Concursului Național de Desen:
Pentru Câștigătorii Etapei Naționale a Concursului de Desen “Supereroii lui Picurici”
Organizatorul oferă următoarele premii:
Premiul obținut
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premiul Special
Mențiune specială

Categoria 1
(clasele 0-3/ vârsta: 6-9 ani)
Laptop
Smartphone
Tabletă
Bicicletă

Categoria 2
(clasele 4-6, vârsta: 10-13 ani)
Laptop
Smartphone
Tabletă
Bicicletă

Kit Camping
(cort, isopren, lanternă)

Kit Camping
(cort, isopren, lanternă)

Toți cei 40 Concurenți participanți la Etapa Națională vor primi:
 diplomă de participare din partea celor două ministere
 kit finalist (rucsac + set desen)
Premiile acordate vor fi expediate de Organizator pe adresa școlilor de proveniență,
înmânarea acestora către câștigători fiind asigurată de profesorii coordonatori.
Dovada recepționării premiilor obținute de câștigători se va face prin materiale audiovideo transmise ulterior de profesorii coordonatori pe adresa concurs@mmediu.ro
2. Premii acordate Școlilor Participante
Fiecare dintre cele 10 Școli Participante câștigătoare va primi un premiu constând în:
laptop, imprimantă, videoproiector + ecran proiecție
Premiile acordate vor fi expediate de Organizator pe adresa școlilor. Dovada recepționării
premiilor obținute de câștigători se va face prin materiale audio-video transmise de
profesorii coordonatori pe adresa concurs@mmediu.ro
NOTĂ:
Nu se va oferi contravaloarea în bani a premiilor câștigate de concurenți sau școli.
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SECȚIUNEA E: DECLARAŢII, RĂSPUNDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI
Prin înscrierea la Concurs fiecare Participant (elev concurent sau școală participantă) se obligă în mod
irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat să respecte în totalitate şi în mod corespunzător prezentul
Regulament.
2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea la Concurs, fiecare Participant
confirmă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat (ca):
a) a citit şi înţeles Regulamentul, este de acord cu Regulamentul şi acceptă să respecte în totalitate
termenii şi condiţiile acestuia.
b) a înţeles şi este de acord ca, în cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau proiectul înscris nu
respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament,
Participantul respectiv poate fi exclus din Concurs şi/sau Participantul respectiv poate să nu mai fie
desemnat Câştigător şi/sau Organizatorul şi/sau Consultantul au dreptul să nu mai acorde Premiul
respectivului Câştigător.
c) prin înscrierea în Concurs fiecare Participant este de acord ca lucrările să poată fi postate de
Organizator şi/sau Consultant pe orice canale de comunicare, inclusiv pe internet, pe site-uri şi
conturi de Facebook gestionate de Organizator şi/sau Consultant, dar şi pe alte site-uri, inclusiv după
încheierea Concursului, fără niciun fel de plată sau alte obligaţii suplimentare din partea
Organizatorului şi/sau Consultantului.
3. Participarea la Concurs constituie consimţământul expres şi prealabil al fiecărui participant
(părinte/reprezentant legal) referitor la faptul ca numele si prenumele, lucrarea, imaginea şi vocea, după
caz, pot fi făcute publice prin orice mijloc de comunicare şi pot fi folosite în materialele publicitare şi de
prezentare ale Organizatorului fără niciun fel de plată sau beneficiu.
4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant
declară în mod irevocabil, expres, neechivoc şi necondiţionat că lucrările înscrise nu vor conţine drepturi
ale unor terţe părţi si că este autorul exclusiv al lucrării trimise în Concurs şi nu a cedat niciun drept, de
nicio natură, în legătură cu acestea către vreo terţă parte care ar putea duce la încălcarea/nerespectarea
corespunzătoare a Regulamentului sau ar putea afecta în vreun fel orice drept al Organizatorului şi/sau
Consultantului.
5. Prin înscrierea în Concurs, fiecare Participant se obligă în mod irevocabil, expres, neechivoc şi
necondiţionat să apere şi să despăgubească Organizatorul şi Consultantul de şi împotriva oricăror
reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) sau altor drepturi protejate, legate de proiectul trimis
în Concurs.
6. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru acţiunile
Participanţilor pe durata Concursului, Participanţii fiind în mod exclusiv răspunzători în aceste cazuri.
7. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt în niciun fel responsabili în cazul în care Participantul nu poate
fi contactat la numerele de telefon şi adresele de email indicate la înscrierea în concurs şi/sau în cazul în
care Câştigătorii nu urmează procedura necesară pentru acordarea şi înmânarea Premiilor, în oricare din
aceste cazuri Organizatorul şi/sau Consultantul au dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorilor, fără a
fi obligat(i) să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens şi fără drept de compensare pentru
Câştigători.
8. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod pentru orice erori
înregistrate în realizarea înscrierii în Concurs, incluzând fără limitare cazurile generate de defecţiuni
tehnice şi/sau de furnizorul de internet şi/sau de conexiunea la internet a Participanţilor.
9. Organizatorul şi/sau Consultantul nu sunt responsabili în niciun fel şi în niciun mod în cazul în care
Participanţii au furnizat date false şi/sau eronate.
10. Date cu caracter personal
 Datele cu caracter personal ale Participanţilor sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru
confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor.
 Numele şi prenumele înscrişilor la concurs, precum și imaginea acestora vor fi făcute publice în strict
legătură cu concursul de desen SuperEroii lui Picurici și acțiunile de promovare a acestuia ca parte a
proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți;
 Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie, iar în cazul în care nu sunt furnizate toate datele
solicitate, Participantul nu poate participa la Concurs şi/sau Premiul nu va putea fi acordat către
Câştigător, după caz.
1.
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11. În cazul în care oricare dintre Participanţi şi/sau proiectul nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător
oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi exclus din
Concurs.
12. În cazul în care oricare dintre Participanţi care ar putea fi desemnat Câştigător şi/sau proiectul acestuia
nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament,
Participantul respectiv poate să nu mai fie desemnat Câştigător.
13. În cazul în care Câştigătorul şi/sau proiectul acestuia nu respectă în totalitate şi în mod corespunzător
oricare din termenii şi condiţiile prezentului Regulament şi/sau informaţiile şi/sau datele furnizate de
Câştigător nu sunt complete, corecte si adevarate sau sunt diferite faţă de cele furnizate la momentul
înscrierii în concurs, Organizatorul şi/sau Consultantul au dreptul să nu mai acorde Premiul respectivului
Câştigător.
14. Concursul cu toate etapele sale se va desfăşura pe teritoriul României, urmând a fi promovat pe orice
canale de comunicare considerate necesare de Organizator şi/sau Consultant (”canalele de comunicare”),
incluzând fără limitare site-ul mediaone.ro şi/sau pagina de Facebook Fonduri Europene Structurale și de
Investiții – România, bloguri partenere şi alte platforme online.
15. Nu se acordă contravaloarea în bani a Premiului.
16. Orice comunicare în legătură cu Concursul, incluzând fără limitare completarea oricăror fişiere şi/sau
formulare se va face în limba română.
17. Taxe si impozite. În măsura impusă de reglementările legale în vigoare, Consultantul va calcula, reţine şi
vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare
aplicabile în România. Suma reprezentând impozitul cade în sarcina Organizatorului (prin Consultant).
18. Informații. În cazul în care, pe perioada Concursului, Participanţii doresc să afle mai multe amănunte în
legătură cu Concursul, precum şi pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii, aceştia pot contacta
Consultantul la adresa de e-mail office@mediaone.ro, tel. 021 315 05 16.
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Formularul 3
Nr .........../data...........

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE
1. Școală Participantă:
…………………………………………………………………..........................................................……....,
Cod Participare Concurs:.................................................................................................................
Director:.......................................................................................................................................,
Nume şi prenume ……………………………….……………………………......................................….....,
telefon …………………….......................……../email:................................................................

Confirmăm prin prezenta participarea Concurentului/Concurenților1 la etapa națională a
Concursului de Desen „SuperEroii lui Picurici” (27 noiembrie 2020) organizată prin
mijloace digitale:
1. Categorie Concurs: 1
Nume și prenume:………………………………………………………………………………………………
Participarea la concurs se va asigura de la2:

 sediul Școlii participante
 altă adresă
Concurentul/Concurenta va fi însoțit(ă) pe durata participării la concurs de:
Nume şi prenume ………………………………………………………......................................….....,
telefon …………………….......................……../email:................................................................
Având calitatea de:

 profesor coordonator
 părinte/tutore legal
Atașez copie carnet elev vizat pe anul școlar 2020-2021 cu fotografie
2. Categorie Concurs: 2
Nume și prenume:………………………………………………………………………………………………
Nr./serie carnet elev vizat pe anul școlar 2020-2021:…………………………………………………
Participarea la concurs se va asigura de la:

 sediul Școlii participante
 altă adresă

1Se va completa după caz, pentru unul sau maxim doi Concurenți, câte unul pentru fiecare Categorie de Concurs
2
Se bifează situația aplicabilă, spre exemplu dacă concurentul va participa la concurs de la domiciliu, se va bifa căsuța “altă adresă”.
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Concurentul/Concurenta va fi însoțit(ă) pe durata participării la concurs de:
Nume şi prenume ………………………………………………………......................................….....,
telefon …………………….......................……../email:................................................................
Având calitatea de:

 profesor coordonator
 părinte/tutore legal
Atașez copie carnet elev vizat pe anul școlar 2020-2021 cu fotografie
Ne

obligăm

prin

prezentul

să

asigurăm

toate

condițiile

necesare

participării

concurentului/concurenților la etapa finală susținută prin mijloace digitale în datele de 27 noiembrie
și

11

decembrie

2020,

precum

și

utilizarea

dotărilor

tehnice

și

materiale

precum

laptop/desktop/tableta dotate cu cameră video și conexiune internet; materiale necesare pentru
realizarea lucrării de artă plastică, precum și orice alte facilități necesare strict în scopul participării
la etapa finală a concursului
Anexăm prezentului:

-

Formularul 3.1.- Formular de consimțământ participare minor_DECLARAȚIE PE
PROPRIA RĂSPUNDERE (PĂRINTE/ TUTORE) pentru concurent/concurenți

-

Formularul 3.2- Acordul privind prelucrarea datelor personale pentru însoțitor

-

Copie carnet elev vizat pe anul școlar 2020-2021 cu fotografie, pentru fiecare
concurent

Prin prezenta declarăm că suntem de acord cu participarea în etapa finală a concursului
conform regulamentului actualizat.

Director ..............................................................

Profesor coordonator

............................................
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Formular 3.1

Formular de consimțământ participare minor
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (PĂRINTE/ TUTORE)
Subsemnatul___________________________________________________________________,
domiciliat
in
localitatea
___________________, str. _________________________________, nr. _____, bl. ______, ap. ____, judeţul _____________,
identificat cu C.I. seria _______, nr. _________________, telefon de contact______________________________, email
___________________________ în calitate de părinte/tutore al minorului:
Nume/prenume.............................................................adresa completă: str. _________________________________, nr. _____, bl.
______, ap. ____, judeţul _____________, cod poștal
declar prin aceasta urmatoarele:
 sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub tutela mea la activitatile implicate
de participarea în acțiunile de conștientizare publică APA NOASTRĂ (www.apanoastra.ro) derulate
de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și instituțiile mandatate de acesta ca parte a
proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN);
 am citit si sunt de acord sa respect termenii si conditiile Regulamentul Concursului Național de
Desen “SuperEroii lui Picurici”, amendamentul 4 disponibile pe https://apanoastra.ro/regulamentulconcursului-supereroii-lui-picurici
 sunt de acord cu utilizarea în materialele publicitare indiferent de formă (fotografică, TV, audio,
internet, format tipărit sau orice alt tip de format) în mod gratuit de către MMAP și instituțiile
mandatate de acesta, a următoarelor elemente de identificare ale fiicei/fiului meu:
- imagine
- (fizionomie)
- voce
 sunt de acord sa transmit Organizatorilor materiale foto/video ale minorului dupa intrarea in
posesie a premiului acordat prin concurs, pentru promovarea ulterioara a activitatilor APA
NOASTRA;
 Prin semnarea prezentului formular declar că sunt de acord cu Regulamentul de Participare la
Concurs, fiind conștient/ă că materialele rezultate nu vor fi folosite pentru a leza imaginea
Concurenților sau părinților/tutorilor legali, ci doar pentru diseminarea și promovarea proiectului
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.
 Am cunostinta de drepturile pe care mi le confera Regulamentului nr. 679/2016 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter
personal, dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la
date, de interventie si de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor la datele de contact mentionate mai jos, datata si semnata, in care se
vor mentiona informatiile prevazute de lege.
Contact: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Unitatea de Management de Proiect - Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienți, Calea Plevnei 46 - 48, Corp E, Et. 1, Sector 1, București; Telefon: +4 031 433 4020; Fax:
+ 4 021 408 95 40; E-mail: concurs@mmediu.ro
Prin semnarea acestuia formular confirm ca datele mele personale de mai sus sunt corecte si imi exprim
acordul pentru prelucrarea acestora de catre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și organizațiile
mandatate de acesta.
Am citit şi înţeleg toate informaţiile de mai sus şi mă declar de acord cu ele, semnând această declaraţie.
Semnătura: _____________________________________
Data completarii: __________________
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Formular 3.2
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PENTRU ÎNSOȚITOR
Nume__________________
Prenume____________________________
Institutia (locul de munca) ____________________
Localitatea de domiciliu ___________________
Studii: __________________
Date de contact: telefon: _______________, email______________________
Varsta___________, Genul__________,
În calitate de participant la evenimentele și acțiunile organizate de catre SC Media One S.R.L., pentru
beneficiarul Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) prin Unitatea de Management al Proiectului (UMP), în
cadrul proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” (CIPN), prin semnarea acestuia formular
confirm că datele mele personale de mai sus sunt corecte și îmi exprim acordul pentru prelucrarea acestora
de către Media One SRL și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în scopul demonstrării participării la
evenimentele organizate în cadrul proiectului anterior menționat precum și în scopul realizarii unor studii/
statistici cu privire la impactul acțiunilor anterior menționate.
Sunt de acord cu utilizarea în materialele publicitare indiferent de formă (fotografică, TV, audio, internet,
format tipărit sau orice alt tip de format) în mod gratuit de către MMAP și instituțiile mandatate de acesta,
a următoarelor elemente de identificare ale mele:
- imagine
- (fizionomie)
- Voce
Media One poate transfera datele personale catre beneficiarul proiectului UMP - CIPN, entitate care va
pastra datele personale pe intreaga perioada necesara dovedirii activitatilor intreprinse in cadrul
poriectului potrivit dispozitiilor legale in materie.
Am cunostinta de drepturile pe care mi le confera Regulamentului nr. 679/2016 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
respectiv dreptul de informare si acces la date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal,
dreptul de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la date, de interventie si
de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre Media One SRL la datele de contact mentionate
mai jos, datata si semnata, in care se vor mentiona informatiile prevazute de lege.
Inteleg ca refuzul comunicarii datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea participarii la
evenimentele organizate in cadrul proiectului sus mentionat.
Totodata declar ca sunt de acord cu efectuarea de catre Media One a fotografiilor/ inregistrari video in
vederea demonstrarii participarii la eveniment. Consimt ca fotografiile si inregistrarile audio/ video sa fie
utilizate de catre Media One si Ministerul Apelor și Pădurilor prin UMP CIPN, in scopul promovarii
proiectului, inclusiv prin postarea acestora pe retelele de socializare si pe pagina de internet a proiectului.
Pentru efectuarea oricarei interventii asupra datelor personale voi contacta Media One prin urmatoarele
modalitati: la adresa: str. Nicolae Iorga nr. 5, Bucuresti, Romania, cod postal 014192, Sector 1, fax:
021.315.05.16, email: office@mediaone.ro
Am citit şi înţeleg toate informaţiile de mai sus şi mă declar de acord cu ele, semnând această declaraţie.
Semnătura: _____________________________________
Data completarii: __________________
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