REGULAMENT
Regulament Concurs
Studenți pentru un Mediu Curat, 2019
Preambul:
Concursul Studenți pentru un Mediu Curat se adresează studenților de la Universitățile înscrise în
proiect – Universitatea Politehnică Bucuresti, Universitatea București, si Universitatea Ecologică
București – cu scopul de a crește conștientizarea acestora cu privire la protecția mediului, și, în
special la colectarea separată a deșeurilor. Proiectul vizează un concurs de colectare de deșeuri de
echipamente electrice și electronice dar și un concurs de proiecte axate pe colectarea diferitelor tipuri
de deșeuri, pe acțiuni de ecologizare sau alte activități legate de protecția mediului. Toate aceste
proiecte trebuie sa aibă o componentă practică.
La acest concurs pot inscrie proiecte studenții Universităților înscrise în proiect. Proiectele trebuie să
fie realizate de aceștia și trebuie să conțină o parte teoretică și o parte practică (colectare deșeuri,
ecologizare etc.). Proiectele trebuie să se desfășoare intre 20 si 24 mai 2019, iar aria de desfasurare a
acestora trebuie sa fie pe teritoriul Romaniei.
Înscrierile se fac prin intermediul formularului completat de cei care doresc să înscrie proiecte,
disponibil pe https://educatie.ecotic.ro/inscrie-proiect/
Formularul de inscriere in proiect face parte din Regulament si este regasit in Anexa 1 a prezentului
document.
Art. 1: Organizatorii proiectului „Studenți pentru un Mediu Curat”
ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 48, Parter, Camera P 8, Sector 3,
CUI RO 18870966, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 36/12.07.2006,
inscrisa in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor sub nr. 29/27.06.2006, reprezentata de catre
domnul Dragos Calugaru, Director General, denumita in continuare ECOTIC,
Perioada de desfasurare este intre 20 si 24 mai 2019. Premierea castigatorilor acestui proiect se va
face in perioada 3–7 iunie 2019, data urmand a fi anuntata ulterior pe website-ul
https://educatie.ecotic.ro/ sau direct catre castigatori.
Concursul Studenți Pentru Un Mediu Curat este organizat de catre ECOTIC, prima organizatie
colectiva autorizata pentru preluarea responsabilitatilor de gestionare a deseurilor electrice si
electronice din Romania, sub egida Ministerului Mediului.
Art. 2 Aria de desfasurare si mecanismul Concursului
Proiectele inscrise trebuie să se desfășoare intre 20 si 24 mai 2019, perioada de desfasurare a
proiectului. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa se limiteze la teritoriul Romaniei. Proiectele
trebuie sa fie dezvoltate de catre echipe formate din minim 2 si maxim 3 studenti din cadrul aceleiasi
universități. Proiectul trebuie inscris pe pagina aferenta Universitatii la care sunt inscrisi studentii, prin
selectare optiunii corecte din formularul de inscriere. Inscrierea proiectului pe pagina altei Univeristati
decat cea la care sunt inscrisi studentii duce la descalificare.
Platforma online pe care aceste proiecte pot fi inscrise in concurs este https://educatie.ecotic.ro/
Partea practica (colectarea de deșeuri de echipamente electrice și electrice) și partea teoretică
(proiectul inscris pe platforma educatie.ecotic.ro) vor fi jurizate si li se vor acorda puncte de catre un
juriu ales din cadrul Universitatii. Pentru partea practica va trebui stabilit un mecanism de preluare cu
departamentul de Logistica a Asociatiei ECOTIC.
Mecanismul de jurizare este urmatorul:
•
•
•

Punctaj obtinut pentru colectarea de deseuri de echipamente electrice si electronice;
Punctaj obtinut de la juriu pentru proiectele incarcate pe platforma educatie.ecotic.ro
Cele doua punctaje vor fi cumulate, rezultand astfel punctajul final;

•

Primele 3 echipe clasate din partea fiecarei universitati vor primi cate un premiu astfel: echipa
care va obtine locul I va primi un premiu in valoare de 1200 lei, echipele de pe locurile II si III
vor primii premii in valoare de 800 lei si respectiv 450 lei.

Art. 3. Anuntarea si derularea concursului
Proiectul este anuntat prin comunicate de presa care vor fi distribuite incepand cu data de 15 mai
2019 in online, precum si pe site-ul www.ecotic.ro, dar si prin mijloacele de comunicare ale
Universitatilor, pe pagina de facebook „Organizatia ECOTIC”. Site-ul https://educatie.ecotic.ro/ poate fi
accesat incepand cu 13 mai 2019.
Pe aceasta platforma este disponibil formularul de inscriere care contine campurile prezente in Anexa
1 a prezentului Regulament. Cei care doresc sa isi inscrie proiectele desfasurate conform precizarilor
cuprinse in prezentul Regulament, acceseaza acest formular disponibil online pe
https://educatie.ecotic.ro/ , completeaza campurile si ataseaza fotografii sau prezentari pertinente ale
respectivelor activitati, iar dupa finalizarea completarii acestor campuri cuprinse in formularul de
inscriere, apasa butonul „Inscrie-te”, disponibil pe formular.
Titularul proiectului confirma prin acceptarea prezentului Regulament ca: are drepturi de proprietatea
intelectuala si orice alte drepturi depline asupra materialelor atasate pentru ilustrarea proiectului depus
si ca cedeaza neexclusiv catre ECOTIC, nelimitat in timp si spatiu, dreptul de utilizare a materialelor,
imaginilor, prezentarilor, fotografiilor, inregistrarilor audiovizuale, textelor etc. depuse in proiect, pentru
ilustrarea Concursului si a oricaror altor activitati legate de protectia mediului. ECOTIC le va folosi cu
indicarea participantului la Concurs.
Finalizarea cu succes a trimiterii formularului online va fi semnalizata printr-un mesaj care va aparea
pe pagina respectiva imediat ce aceasta procedura a fost respectata de catre persoana care inscrie
proiectul.
In momentul in care aceasta procedura a fost indeplinita cu succes, in termen de maxim 48 ore
proiectul va fi disponibil pe pagina dedicata Universitatii pentru care s-a aplicat in cadrul platformei
educatie.ecotic.ro, daca acesta a primit acceptul organizatorilor. Textul si documentele trimise trebuie
sa se incadreze in normele morale, sa fie legale, sa nu incalce drepturile altor persoane.
Perioada in care se pot trimite formularele de inscriere in cea de desfasurare a proiectului 20 – 24 mai
2019.
Pozele si prezentarile puse la dispozitie de catre cei care inscriu proiectele în concursul „Studenți Un
Mediu Curat” trebuie sa fie elocvente si sa ateste informatiile inregistrate in formularul de inscriere al
proiectului. Organizatorii si membrii juriului pot solicita persoanelor care au inscris proiectul dovezi
suplimentare ori de cate ori este nevoie pentru a stabili veridicitatea precizarilor facute in Formularul
de inscriere al proiectului.
In perioada 27–31 mai 2019, un juriu alcatuit din cadre didactice ale fiecărei Universități va juriza
proiectele inscrise de studenții săi. In perioada 3–7 iunie 2019 proiectele câștigătoare vor fi anunțate
pe pagina de Facebook Organizatia ECOTIC, pe website-ul ecotic.ro și pe educatie.ecotic.ro.
Câștigătorii vor intra în posesia premiilor pana la mijlocul lunii iunie. În perioada 20-24 mai 2019
echipele trebuie sa contacteze echipa logistică a Asociației ECOTIC pentru a ridica deșeurile colectate
pe perioada campaniei.
Criteriile de departajare pentru stabilirea castigatorilor care vor fi luate in considerare de membrii
juriului vor fi:
•
Punctarea contextului care face campaniile de educare a tinerilor în spiritul menținerii
unui mediu curat din ce în ce mai necesare (20%);
•
Metodologia folosită pentru atingerea obiectivelor (20%);
•
Corelarea obiectivelor și a metodologiei folosite cu grupul țintă al proiectului (20%);
•
Existența unei componente practice în proiect (20%);
•
Posibilitatea implementării pe scară mai largă sau a continuării/extinderii proiectului
(20%).

Anuntarea proiectelor castigatoare sa va face in perioada 3–7 iunie 2019. Premierea castigatorilor se
va face in pana la mijlocul lunii iunie, premiile fiind trimise prin curier la adresa indicata de castigator
sau prin ridicare de la sediul ECOTIC.
Premiile sunt in valoare totala de maxim 1100 euro si constau in echipamente electronice si
electrocasnice oferite fiecărei echipe câștigătoare.
NOTA: Pentru orice intrebari referitoare la concurs va rugam sa ne scrieti la adresa office@ecotic.ro
sau sa ne contactati la telefon 031 805 57 43.
Mai multe detalii regasiti pe https://educatie.ecotic.ro/ , https://www.ecotic.ro si pe pagina de
facebook „Organizatia ECOTIC”.
Art. 3 Limitarea responsabilitații
Nu se admit contestații cu privire la modul de jurizare si/sau de efectuare a premierilor, acestea
facandu-se conform criteriilor menționate in prezentul Regulament, dar si conform convingerilor
personale si impresiei obiective si subiective produse de proiecte asupra membrilor juriului.
Organizatorii nu vor acorda vreun premiu, vreo despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor
care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului sau pentru oricare alte motive. In
cazul in care premiul este acordat sub forma unui voucher, nu se va putea inlocui cu contravaloarea in
bani.
Rezultatele concursului nu pot fi contestate decat pentru erori materiale sau lipsa de documente.
Impozitul pe premiile oferite de ECOTIC este suportat de ECOTIC, conform dispozitiilor legale in
vigoare.
Art. 4 Disponibilitatea regulamentului Programului
Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarui participant pe www.ecotic.ro,
https://educatie.ecotic.ro/, sau la sediul secretariatului fiecarei universitati, pe pagina de facebook
„Organizatia ECOTIC”.
Art. 5 Diverse
Prin inscrierea la acest Proiect, participantii isi exprima acordul expres si deplin pentru prevederile
prezentului Regulament. Participantii si reprezentantii participantilor sunt de acord in mod expres ca
datele lor personale menționate in Anexa 1 a prezentului Regulament care functioneaza
pe https://educatie.ecotic.ro/ ca si formular de inscriere in proiecte sa fie prelucrate de catre ECOTIC
in vederea derularii acestui Concurs si sa intre in baza de date a Organizatorilor. In Formularul de
inregistrare sunt prezentate fiecare dintre aceste scopuri, pentru a da posibilitatea exprimarii
consimtamantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare in parte.
Art. 6. Litigii
Eventualele litigii aparute intre ECOTIC si participantii in Proiect se vor rezolva pe cale amiabila sau,
in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane
competente de la sediul ECOTIC.
Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Proiectului
este legea romana.
Art 7. Protectia datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele personale prelucrate
si drepturi.
7.1 Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu
caracter personal, Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ca luam toate
masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a
prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.
7.2 Datele dvs. personale prelucrate in cadrul Concursului sunt cele din anexa 1: nume, prenume,
email, telefon, imagini. Ele se prelucrează în formă electronica (transmise pe e-mail odata cu
materialele).
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

•

Organizarea si desfasurarea Proiectului

•

Transmiterea de informatii cu privire la protectia mediului si invitatie de inscriere la concursul
care se va desfasura in 2020. In cazul proiectelor inscrise in concurs care contin poze cu
persoane minore sau majore, acestea vor fi publicate de catre Organizator doar dupa
obtinerea de la participanti a consimtamantului expres a persoanelor vizate si/sau
reprezentantii lor legali, dupa caz.

Publicarea proiectelor selectate dupa jurizare va fi realizata de catre Organizator pe siteurile: https://educatie.ecotic.ro/, www.ecotic.ro sau pe pagina de facebook „Organizatia ECOTIC”
cu scopul promovarii acestora, iar la finalul concursului fiind publicate proiectele castigatoare.
Proiectele castigatoare care contin date cu caracter personal (imagini), vor fi prelucrate de catre
Organizator pentru promovarea rezultatelor Concursului si pentru a fi incluse in materiale de
prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva si newsletter.)
Numele câștigătorilor vor fi anunțate și pe www.ecotic.ro, unde vor rămâne postate pe durata
nedeterminata.
7.3 Operatorul datelor cu caracter personal este Asociatia ECOTIC cu sediul in Bucuresti, str.
Turturelelor, nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon
031 805 57 43, adresa de e-mail office@ecotic.ro.
7.4 Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt
luiza.dinca@ecotic.ro. Orice cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC ca parte
a acestui proiect vor fi transmise la aceasta adresa de email.
7.5 Prelucram aceste date in conformitate cu consimtamantul dvs. exprimat odată cu completarea
formularului de incriere , exclusiv pentru scopurile mentionate la punctul 7.2. si doar de catre Asociatia
ECOTIC.
7.6 ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către niciun tert din Romania,
spatiul UE sau SEE sau din afara spatiului comunitarsau organizație internațională.
7.7 Datele personale colectate în campanie se vor păstra timp de 5 ani de la data anuntarii
castigatorilor dupa care vor fi distruse electronic (stergere date).
7.8 Dumneavoastra aveti dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal
referitoare la dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora, de a cere restricționarea
prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de
asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice
moment. Din păcate, într-un astfel de caz nu veți mai putea participa la Proiect, având în vedere că nu
am putea să vă identificăm și să vă contactăm pentru oferirea unui posibil premiu.
Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în
cadrul ECOTIC la luiza.dinca@ecotic.ro.
7.9 In cazul în care considerați că legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal nu
este respectată în cadrul acestei prelucrări, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).
7.10 Nu aplicăm niciun proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea
datelor dvs.
Art.8 Regulamentul
8.1 Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarei persoane interesate prin accesarea siteului https://educatie.ecotic.ro/, www.ecotic.ro, pe pagina de facebook „Organizatia ECOTIC”.
8.2. Prezentul Regulament contine in total 06 pagini, la care se adauga Anexa 1 – Formularul de
inscriere. Participantii in Proiect trebuie sa respecte termenii si conditiile Regulamentului privind
desfasurarea Proiectului denumit „Studenti pentru un Mediu Curat”.

Regulamentul va fi adus la cunostinta oricarei persoane interesate prin publicarea acestuia
pe www.ecotic.ro si educatie.ecotic.ro/. Inscrierea in Proiect implica cunoasterea si acceptarea de
catre participanti a prezentului Regulament. Prin participarea la acest Proiect, orice persoana fizica
romana participanta in Proiect este de acord cu mentionarea acestora pe si in materialele de
promovare realizate de catre Organizatori. In respectivele materiale vor fi incluse poze si filmulete din
aceste activitati, care au fost puse la dispozitia Organizatorilor de catre participanti.
Pentru pozele si filmuletele in care vor aparea persoane cu varsta peste 18 ani si/sau elevi
si/sau minori, cei care pun la dispozitie acele materiale trebuie sa instiinteze si sa obtina in
scris acordul persoanelor respective si/sau, dupa caz, acordul parintilor respectivilor
elevi/minori ca fotografiile și filmuletele realizate în timpul activitatilor cuprinse in acest proiect
să poată fi utilizate pentru materiale de comunicare și / sau pentru fi publicate online, pentru si
in numele ECOTIC si specific pentru utilizarea imaginii persoanelor respective.
Absenta acestor acorduri pentru fiecare dintre persoanele care apar in imagini statice si/sau
dinamice conduce la oprirea oricarei prelucrari a acestor materiale de catre Asociatia ECOTIC,
stergerea lor, precum si descalificarea proiectului din concurs, intrucat nu se indeplinesc
conditiile necesare derularii concursului.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si
dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Proiectului, cu conditia instiintarii prealabile a
participantilor, a persoanelor si/sau institutiilor publice ori private implicate in desfasurarea Proiectului,
cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cel putin pe site-urile organizatorilor.
Instiintarea va fi facuta publica pe site-urile www.ecotic.ro si educatie.ecotic.ro si va intra in vigoare
imediat dupa publicare. Participantilor le revine obligatia de a verifica site-urile sus mentionate pentru
a fi la curent cu eventualele modificari si noutati, precum si pagina de Facebook ale ECOTIC:
Organizatia ECOTIC.
Anexa 1 la Regulamentul Concurs „Studenți pentru un Mediu Curat, 2019”
FORMULAR DE INSCRIERE IN CONCURSUL ”STUDENTII PENTRU UN MEDIU CURAT, 2019”
Regulamentul poate fi accesat aici https://educatie.ecotic.ro/#
Precum si aici: www.ecotic.ro
(*) TOATE campurile sunt obligatorii
•

Persoana de contact* __________

•

Email * __________

•

Telefon * _____________

•

Membrii echipei

* _____________
* _____________
* _____________

•

Universitate * __________

•

Denumire proiect * __________

•

Data de inceput a proiectului *

•

Data de final a proiectului*

•

Imagine reprezentativa (aspect 3:2) *

•

Descriere Proiect (maxim 300 cuvinte)* __________

•

Obiectivele Proiectului (maxim 200 cuvinte)* _________

•

Grupul tinta al proiectului (maxim 200 cuvinte)* __________

•

Rezultate dorite (maxim 300 cuvinte)* __________

•

Incarcarea a maxim 3 materiale formate din:

•

fotografii elocvente din timpul desfasurarii proiectului

•

pdf-uri cu prezentarea proiectului
Campuri de exprimare a consimtamantului:

•

Am luat la cunostinta si sunt de acord cu regulamentul proiectului Studenti pentru un Mediu
Curat

•

Prin prezenta confirm că am citit Informarea cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter
personal și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor mele personale pentru
inscrierea in competitie. Înțeleg că, în cazul în care nu îmi acord consimțământul prin bifare,
acest formular nu va transmite datele mele către ASOCIATIA ECOTIC și nu voi putea fi inscris
in concurs.

•

Consimt pentru pastrarea datelor personale in baza de date a ASOCIATIEI ECOTIC cu scopul
de a primi materiale informative pe tema protectiei mediului si invitatie de inscriere la
concursul care se va desfasura in 2019

•

Declar ca in cazul in care proiectul inscris include imagini cu persoane (majore sau minore),
acestea si-au dat consimtamantul expres, direct sau prin reprezentantul legal, pentru utilizarea
imaginilor de catre Organizator, consimtamant care va fi pus la dispozitia ECOTIC, la cerere.

•

Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a imaginilor pentru promovarea rezultatelor
Concursului pe site-ul ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC, pentru a fi incluse in
materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva si newsletter.)

•

Consimt cu utilizarea datelor mele cu caracter personal pentru inscrierea la si derularea
Concursului Studenti pentru un Mediu Curat, conform Regulamentului

