REGULAMENTUL COMPETIŢIEI
„ŞCOALA ECO GREEN BEE”

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIŢIEI
1.1.

Competiţia „ŞCOALA ECO GREEN BEE” (denumită în continuare „Competiţia” sau
„ŞCOALA ECO GREEN BEE”) este organizată şi desfăşurată de Asociaţia Green
Revolution cu sediul în Strada Avrig Nr. 21-31, sector 2, Bucureşti, înregistrată în Registrul
Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu numărul 35/25.03.2009, cod de identificare fiscală
25368700, înscrisă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub nr. 17259 (denumită în
continuare „Green Revolution”), în parteneriat cu Coca Cola HBC România SRL cu sediul
în Voluntari, Şos. Bucureşti Nord nr 10, Clădirea O23, Etaj 1, Jud. Ilfov, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J23/2300/2009, Cod unic de înregistrare RO474152, înscrisă la
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator
de date cu caracter personal sub nr. 11404, şi Mega Image SRL, cu sediul în Bucureşti, Str.
Siret nr. 95, etaj 1, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/27872/1994, Cod unic de înregistrare RO6719278, înscrisă la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter
personal sub nr. 2043 (Green Revolution, Coca Cola HBC România SRL şi Mega Image
România SRL fiind denumite în continuare împreună „Organizatorul”).

1.2.

Participanţii la Eveniment sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului
regulament oficial al Competiţiei (denumit în continuare „Regulamentul”). Regulamentul va fi
disponibil pe site-ul www.green-bee.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau
schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după
anunţarea prealabilă a acestora prin publicarea pe site-ul www.green-bee.ro.

SECŢIUNEA 2 - DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI
2.1.

Înscrierile la Competiţie se vor realiza în perioada 18 martie 2013 – 31 martie 2013.

2.2.

Competiţia se desfăşoară în Bucureşti şi judeţul Ilfov în perioada 1 aprilie 2013 - 24 mai 2013
inclusiv (denumită în continuare „Durata Competiţiei”).

2.3.

Competiţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada şi sistemul de desfăşurare al
Competiţiei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public,
conform prevederilor din Secţiunea 1 de mai sus.

2.4.

După data încheierii Competiţiei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai
asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea conduce la decizia de
incheiere sau continuare a Competiţiei.

SECŢIUNEA 3 - PARTICIPAREA LA COMPETIŢIE
3.1.

La Competiţie se poate înscrie orice instituţiei de învăţământ primar sau gimnazial in
concordanta cu legea de invatamant, de pe raza Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

3.2.

Înscrierea se realizează pe baza unui acord de participare, conform Anexei 1 la prezentul
Regulament, prin care instituţia de învăţământ agreează termenii şi condiţiile de participare la
Competiţie ilustrate de prezentul Regulament.

3.3.

Acordul de participare va fi semnat de persoana care are calitatea de reprezentant legal al
instituţiei de învăţământ.

3.4.

Acordurile de participare vor fi aduse in original la sediul Green Revolution, pe adresa Str.
Olteni, nr. 3, Sector 3.

SECŢIUNEA 4 - MODUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI ÎNTRE UNITĂŢILE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
4.1.

Participarea la Competiţiei presupune participarea la probele şi îndeplinirea criteriilor descrise
în prezenta secţiune. Probele Competiţiei sunt: Masuri Administrative, Programe
Educaţionale si Volutariat.

4.2.

Pentru participarea cu succes la probele Competiţiei, respectiv pentru îndeplinirea criteriilor,
se va acorda un punctaj, conform prezentei secţiuni.

4.3.

Pentru îndeplinirea probelor prezentei Competiţii, unităţile de învăţământ vor obţine un
punctaj de maxim 100 puncte, care urmează a se acorda astfel:

4.4.

4.3.1.

pentru îndeplinirea probei Măsuri Administrative se acordă maxim 16 puncte;

4.3.2.

pentru îndeplinirea probei Programe Educaţionale se acordă maxim 24 puncte;

4.3.3.

pentru îndeplinirea probei Voluntariat se acordă maxim 60 puncte.

Proba 1 - Măsuri administrative
4.4.1.

4.5.

Pentru îndeplinirea probei referitoare la măsurile administrative pentru protectia
mediului se vor acorda cel mult 16 puncte. Punctajul se va stabili în urma completării
unui chestionar pus la dispoziţie de către Organizator care va cuprinde următoarele
criterii: 10 întrebări despre eficienţa energetică (10p) şi 6 întrebări despre
managementul deşeurilor (6p).

Proba 2 - Programe educaţionale
4.5.1.

Pentru îndeplinirea criteriului referitor la proba programe educaţionale pentru
promovarea educaţiei ecologice se vor acorda cel mult 24 de puncte.

4.5.2.

Punctajul pe criterii se va stabili în urma:
 numărului orelor de educaţie ecologică, dezbateri şi mese rotunde cu părinţii şi
profesorii despre protecţia mediului realizate în perioada 1 aprilie 2013 – 24 iunie

2013; pentru îndeplinirea acestui criteriu se vor acorda maxim 10 puncte,
astfel între 1 şi 5 ore – 5 puncte; mai mult de 5 ore – 10 puncte; orele vor fi
justificate prin semnaturi ale parintilor si profesorilor.
 participare la cele 3 ateliere creative derulate de către Organizator pe
perioada desfăşurării Competiţiei; pentru îndeplinirea acestui criteriu se vor acorda
maxim 14 puncte, astfel: 4 puncte pentru participarea la primul atelier şi câte 5
puncte pentru participarea la restul atelierelor.
4.6.

Proba Voluntariat
4.6.1.

Pentru îndeplinirea criteriilor aferente probei voluntariat se vor acorda cel mult 60 de
puncte.

4.6.2.

Punctajul pentru criteriile aferente probei voluntariat se acorda astfel:
 în funcţie de numărul de proiecte de educaţie ecologică derulate în unitatea de
învăţământ în perioada 2012 – 2013, pe baza diplomelor, respectiv certificatelor
acordate, după cum urmează (punctaj maxim 10 puncte):


între 1 şi 5 proiecte – 5 puncte;



mai mult de 5 proiecte – 10 puncte.

 în funcţie de numărul de elevi ai unităţii de învăţământ care au participat la vizitele
la nava Green Bee, pe baza statisticilor Organizatorului, după cum urmează
(punctaj maxim 30 puncte):


între 10% şi 30% din numarul de elevi – 15 puncte;



între 30% şi 40% din numarul de elevi – 20 puncte;



între 40% şi 50% din numarul de elevi – 25 puncte;



mai mult de 50% din numarul de elevi – 30 puncte.

 în funcţie de specificaţiile tehnice respectate la realizarea machetei nave Green
Bee de către echipa desemnata a unităţii de învăţământ, conform punctului

5.1.(punctaj maxim 10 puncte).
 în funcţie de numărul de materiale înscrise în proba „Erou pentru o zi”, după cum
urmează (punctaj maxim 10 puncte):


între 5% şi 10% din numarul de elevi – 3 puncte;



între 10% şi 15% din numarul de elevi – 6 puncte;



între 15% şi 20% dinn numarul de elevi – 9 puncte;



mai mult de 20% elevi – 10 puncte.

 în funcţie de participarea la probe de costume Green Bee realizate din materiale
reciclabile, vor primi 10 puncte unităţile de învăţământ de la care participă cel puţin
1 elev.

4.7.

Departajare
4.7.1.

În situaţia în care mai multe unităţi de învăţământ vor obţine acelaşi punctaj,
departajarea acestora se va realiza prin organizarea unei probe de departajare
în cadrul evenimentului Eco Heroes Festival, derulat de către Organizator în data de
8 iunie 2013.

4.7.2.

În vederea participării la proba de departajare, unităţile de învăţământ aflate în
situaţia de la art. 4.7.1 vor desemna o echipă de elevi care vor participa la proba de
departajare.

4.7.3.

Proba de departajare constă în găsirea unei variante de refolosire a materialelor
reciclabile puse la dispoziţie de Organizator.

4.7.4.

Durata probei de departajare va fi de o oră.

4.7.5.

Punctajul pentru proba de departajare se va acorda astfel:
 Creativitate - 20 puncte;
 Utilizarea tuturor materialelor - 50 puncte;
 Functionalitatea materialului realizat – 30 puncte.

SECŢIUNEA 5 - MODUL DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI PENTRU PROBELE INDIVIDUALE
Vor fi cinci probe individuale descrise mai jos la care pot participa elevii din institutiile de invataman
inscrise in Competitie.
5.1.

Macheta navei Green Bee
5.1.1.

Unităţile de învăţământ participante vor desemna câte o echipă formată din 5 elevi ai
unităţii de învăţământ respective, care vor realiza macheta navei Green Bee, cu
următoarele specificaţii tehnice:
 Macheta se va realiza din materiale reciclate – 2 puncte;
 Macheta va avea dimensiunile minime 30x30 cm şi maxime 1x1 m – 2 puncte;
 Macheta va purta logo-urile proiectului: Logo Green Bee, Logo Mega Image, Logo
Dorna, Logo Green Revolution – 2 puncte;
 Macheta va purta inscripţionat un mesaj pentru promovarea educaţiei ecologice –
2 puncte;
 Macheta va fi însoţită de un desen A3 care va ilustra sintagma „Aventura eco a
navei Green Bee” – 2 puncte.

5.1.2.

Adiţional punctelor acordate pentru unitatea de învăţământ, echipele care au realizat
machetele care întrunesc cel mai mare punctaj vor fi premiate conform prezentului
regulament.

5.2.

5.3.

5.4.

Proba „Erou pentru o zi”
5.2.1.

În perioada 1 Aprilie – 15 Aprilie elevii unităţilor de învăţământ participante vor
scrie o compunere de maxim 300 de cuvinte care să conţină răspunsul la
întrebarea „Ce ai face dacă ai fi erou pentru o zi?”. Compunerile vor fi scanate si
trimise catre organizatori pe adresa alexandra.oproescu@greenrevolution.ro si
urcate de Organizatori pe site-ul www.green-bee.ro la secţiunea „Concursuri”.
In perioada 16 Aprilie - 21 Aprilie lucrarile inscrise se vor vota pe site, pe 22 Aprilie se
va anunta castigatorul.

5.2.2.

În perioada 15 Aprilie – 26 Aprilie elevii unităţilor de învăţământ participante vor
trimite către organizatori pe adresa alexandra.oproescu@greenrevolution.ro un
desen care să ilustreze răspunsul la întrebarea “Ce ai face daca ai fi erou pentru o
zi?” In perioada 30 Aprilie – 10 Mai lucrările înscrise şi încărcate pe site-ul
www.green-bee.ro la secţiunea „Concursuri”, se vor vota pe site si pe 11 Mai se va
anunţa câştigătorul.

5.2.3.

În perioada 29 Aprilie – 17 Mai elevii unităţilor de învăţământ participante vor trimite
către organizatori pe adresa alexandra.oproescu@greenrevolution.ro un material
video cu o durată maximă de 1 minut care să ilustreze răspunsul la întrebarea “Ce ai
face daca ai fi erou pentru o zi?” In perioada 18 Mai – 23 Mai lucrările înscrise si
uploadate pe site-ul www.green-bee.ro la secţiunea „Concursuri”, se vor vota pe site
si pe 24 Mai se va anunţa câştigătorul.

5.2.4.

Creaţiile trimise pe adresa alexandra.oproescu@greenrevolution.ro si încărcate direct
pe site-ul www.green-bee.ro de catre organizatori, vor fi evaluate în funcţie de
voturile acordate de vizitatorii site-ului.

5.2.5.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica participanţii în situaţia în care vor
exista dovezi cu privire la faptul că votul a fost fraudat.

Costume Green Bee
5.3.1.

Elevii unităţilor de învăţământ participante vor realiza costume din materiale
reciclabile. Costumele vor fi prezentate de către elevi în cadrul evenimentului Eco
Heroes Festival, în data de 8 iunie 2013.

5.3.2.

Costumele realizate de către elevii unităţilor de învăţământ participante vor fi evaluate
în funcţie de votul juriului în cadrul evenimentului Eco Heroes Festival.

Criteriile de performanţă utilizate pentru evaluarea şi premierea unităţilor de învăţământ
participante se vor referi la măsuri administrative pentru promovarea educaţiei ecologice,
programe educaţionale, respectiv voluntariat.

SECŢIUNEA 6 - DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
6.1.

Proba „Erou pentru o zi”

6.1.1
Premiul pentru cel mai bun de text de maxim 300 cuvinte care să conţină
răspunsul la întrebarea „Ce ai face dacă ai fi erou pentru o zi?” se va acorda în data de 22
aprilie 2013 la sediul Asociaţiei Green Revolution.
6.1.2

Premiile pentru cel mai bun desen care să ilustreze răspunsul la întrebarea
“Ce ai face daca ai fi erou pentru o zi?” se va acorda în data de 11 mai 2013 la sediul
Asociaţiei Green Revolution.

6.1.1.

Premiile pentru cel mai bun material video care să ilustreze răspunsul la întrebarea
“Ce ai face daca ai fi erou pentru o zi?” se va acorda în data de 24 mai 2013 la sediul
Asociaţiei Green Revolution.

6.1.2.

Premiile vor fi acordate creaţiei care a obţinut numărul cel mai mare număr de voturi
ale vizitatorilor site-ului www.green-bee.ro pentru luna aprilie, respectiv primelor 5
creaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi ale vizitatorilor site-ului
www.green-bee.ro, pentru lunile mai şi iunie.

6.1.3.

Premiile pentru proba „Erou pentru o zi” constau în:






6.2.

Premiul
pentru
castigatorul aferent
lunii aprilie consta
in urmatorul kit:

Premiile
pentru
castigatorii aferent
lunii mai constau
in:

Premiile
pentru
castigatorii aferent
lunii iunie constau
in

-

weather station, în valoare de 33,23 RON;

-

solar science, în valoare de 41,29 RON;

-

earth and moon, în valoare de 32,73 RON;

-

solar system, în valoare de 32,73 RON;

-

soda can robug, în valoare de 40,17 RON.

1.

-

weather station, în valoare de 33,23 RON;

2.

-

solar science, în valoare de 41,29 RON;

3.

-

earth and moon, în valoare de 32,73 RON;

4.

-

solar system, în valoare de 32,73 RON;

5.

-

soda can robug, în valoare de 40,17 RON.

1.

-

weather station, în valoare de 33,23 RON;

2.

-

solar science, în valoare de 41,29 RON;

3.

-

earth and moon, în valoare de 32,73 RON;

4.

-

solar system, în valoare de 32,73 RON;

5.

-

soda can robug, în valoare de 40,17 RON.

Departajare
6.2.1.

În situaţia în care la probele individuale se vor obtine acelasi punctaj, participantii cu
acelasi punctaj vor intra intr-o tragere la sorti.

6.3.

Evenimentul Eco Heroes Festival
6.3.1.

Desemnarea câştigătorilor şi acordarea premiilor, cu excepţia celor prevăzute la
punctul 6.1, vor avea loc în cadrul evenimentului Eco Heroes Festival, derulat de
către Organizator în data de 8 iunie 2013. Daca castigatorul nu va fi prezent la
eveniment isi va putea ridica premiu de la sediul Asociatiei Green Revolution.

6.3.2.

Se vor acorda 3 premii (Premiul I, Premiul II si Premiul III) către unităţile de
învăţământ, în funcţie de punctajul total obţinut conform Secţiunii 4, în ordine
descrescătoare, astfel:






6.3.3.

Premiul I un
kit
format
din:

Premiul II un
kit
format
din:

Premiul II un
kit
format
din:

-

Laptop Asus X401U-WX011D, în valoare de 1211 RON;

-

Videoproiector EPSON EB-S02, în valoare de 1300 RON;

-

Aparat foto digital Nikon Coolpix L310, în valoare de 799
RON;

-

Multifunctional Canon Pixma MG2250, A4, în valoare de
210 RON.

-

Laptop Asus X401U-WX011D, în valoare de 1211 RON;

-

Videoproiector EPSON EB-S02, în valoare de 1300 RON;

-

Kit SIEMENS- aplicatie energie electrica, în valoare de
2182,3 RON.

-

Aparat foto digital Nikon Coolpix L310, în valoare de 799
RON;

-

Multifunctional Canon Pixma MG2250, A4, în valoare de
210 RON;

-

Kit SIEMENS- aplicatie energie electrica, în valoare de
2182,3 RON.

Se vor acorda 3 premii (Premiul I, Premiul II si Premiul III) către echipele participante
la proba macheta navei Green Bee, în funcţie de punctajul obţinut conform Secţiunii
4, în ordine descrescătoare, astfel:




Premiul I un
kit
format
din:

-

5 x iPod shuffle 2GB, în valoare de 240 RON;

-

5 x Dynamo Torch 4M Kit, în valoare de 33,23 RON.

Premiul II un
kit
format
din:

-

5 x Telescop Celestron PowerSeeker 40 AZ Tabletop, în
valoare de 150 RON;

-

5 x weather station kit, în valoare de 40,67 RON.



6.3.4.

-

5 x weather station kit, în valoare de 33,23 RON;

-

5 x solar sience kit, în valoare de 41,29 RON;

-

5 x earth and moon kit, în valoare de 32,73 RON.

Se vor acorda 3 premii (Premiul I, Premiul II si Premiul III) către elevi, pentru cele mai
originale costume, astfel:






6.4.

Premiul II un
kit
format
din:

Premiul I un
kit
format
din:

Premiul II un
kit
format
din:

Premiul I un
kit
format
dinI:

-

weather station kit, în valoare de 33,23 RON;

-

earth and moon kit, în valoare de 32,73 RON;

-

bicicleta JUMPER DHS 2005 1V, în valoare de 607 RON.

-

weather station kit, în valoare de 33,23 RON;

-

earth and moon kit, în valoare de 32,73 RON;

-

trotineta town, în valoare de 400 RON.

-

weather station kit, în valoare de 33,23 RON;

-

earth and moon kit, în valoare de 32,73 RON;

-

eBook Reader Prestigio Per3574B, în valoare de 240
RON.

Premiile se vor acorda de către un juriu format din reprezentanţii Organizatorului. Daca unul
din castigatori nu va fi prezent la eveniment isi va putea ridica premiul de la sediul Asociatiei
Green Revolution.

SECŢIUNEA 7 - TAXE ŞI IMPOZITE
7.1.

Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale
legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă aplicabil veniturilor
individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să
îl reţină şi să îl vireze la bugetul de stat potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 8 - LITIGII
8.1.

Organizatorul şi participanţii la Competiţie vor încerca soluţionarea pe cale amiabilă a oricăror
dispute care ar putea apărea între ei ca urmare a desfăşurării Competiţiei în baza prezentului
Regulament, iar in cazul în care soluţionarea amiabilă nu va fi posibilă, disputele vor fi
înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Green
Revolution.

SECŢIUNEA 9 - CONFIDENŢIALITATEA DATELOR PERSONALE
9.1.

Fiecărui participant la Competiţie şi/sau reprezentantului său legal i se va solicita, la înscriere,
acordul expres şi neechivoc cu privire la includerea datelor personale în baza de date a
Organizatorului, în scopul validării în cazul în care va fi declarat câştigător al unuia dintre
premiile prevăzute de Regulament, atribuirii premiului, dacă este cazul, şi în mod distinct, în
scopul folosirii în activităţi de marketing ulterioare.

9.2.

Oricărui participant la Competiţie şi/sau reprezentantului său legal îi sunt garantate drepturile
prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie
asupra datelor şi dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul
de a se adresa justiţiei. Pentru exercitarea drepturilor, orice participant la Competiţie şi/sau
reprezentantul său legal se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către
Organizator, la adresa str. Olteni nr. 3, sector 3, Bucureşti. Regulamentul este disponibil pe
site-ul proiectului www.green-bee.ro

ACORD DE PARTICIPARE

Subsemnatul/Subsemnata _____________________________________, în calitate de reprezentant
legal al unităţii de învăţământ _________________________________________________
________________________________________,
conform
___________________,
posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____ nr. _____, Cod Numeric Personal
_____________________,
Declar că am citit Regulamentul oficial al competiţiei „ŞCOALA ECO GREEN BEE” şi sunt de acord
cu termenii şi condiţiile acestuia.
Prin participarea la evenimentul „ŞCOALA ECO GREEN BEE” declar şi accept că unitatea de
învăţământ va obţine acordurile necesare pentru participarea la Competiţie de la reprezentanţii legali
ai minorilor participanţi.

Semnătură
________________________

Dată
__________________

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata
_____________________________________,
cu
domiciliul
în
_________________________________________________________________________________
____, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____ nr. _____, Cod Numeric Personal
_____________________, în calitate de reprezentant legal al participantului la Competiţia „Şcoala
Eco Green Bee” ___________________________________
Declar că sunt de acord cu participarea __________________________________ [numele
participantului minor] la Competiţia „Şcoala Eco Green Bee” în condiţiile şi termenii prevăzuţi în
Regulamentul Competiţiei „Şcoala Eco Green Bee”, fiind direct răspunzător / răspunzătoare de
integritatea sa corporală, precum şi de orice incidente provocate de participant pe parcursul
desfăşurării evenimentului.
Anexez prezentei declaraţii ________________[denumire document], care atestă calitatea mea de
reprezentant legal al __________________________________ [numele participantului minor].

Semnătură reprezentant legal,
________________________

Dată
____________

