
 
 

 

REGULAMENTUL COMPETITIEI 

„Green School Festival 2018” 

 

SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETITIEI 

1.1. Competitia „Green School Festival” (denumita in continuare „Competitia” sau „Green School”) este organizata si 

desfasurata de Asociatia Green Revolution cu sediul in Strada Avrig, nr. 3-4, sector 2, Bucuresti, inregistrata in 

Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor cu numarul 35/25.03.2009, cod de identificare fiscala 25368700, 

inscrisa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu 

caracter personal sub nr. 17259 (denumita in continuare „Green Revolution”), in parteneriat cu Kaufland Romania, 

denumite in continuare impreuna „Organizatorul”). 

1.2. Participantii la Eveniment sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al 

Competitiei (denumit in continuare „Regulamentul”). Regulamentul va fi disponibil pe site-ul www.green-bee.ro. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre 

in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestora prin publicarea/republicarea pe site-ul www.green-bee.ro. 

SECTIUNEA 2 - DESFASURAREA COMPETITIEI 

1.3.  Inscrierile la Competitie se vor realiza in perioada 23 – 30 aprilie 2018. 

1.4. Competitia se desfasoara in Bucuresti in perioada 1 – 31 mai 2018 inclusiv (denumita in continuare „Durata 

Competitiei”). 

1.5. In perioada 1 - 5 iunie 2018, vor fi jurizate materialele aferente probei de creatie si se va realiza un punctaj 

provizoriu pana in ziua evenimentului. 

1.6. Competitia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva 

dreptul de a modifica perioada si sistemul de desfasurare al Competitiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu 

inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 1 de mai sus. 

1.7. Dupa data incheierii Competitiei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie 

in legatura cu orice circumstanta care ar putea conduce la decizia de incheiere sau continuare a Competitiei. 

SECTIUNEA 3 - PARTICIPAREA LA COMPETITIE 

http://www.green-bee.ro/
http://www.green-bee.ro/


 
 

1.8. La Competitie pot participa institutiile de invatamant primar sau gimnazial selectate de Inspectoratul Scolar al 

Municipiului Bucuresti.  

1.9. Inscrierea se realizeaza pe baza unui acord de participare, conform Anexei 1 la prezentul Regulament, prin care 

institutia de invatamant agreeaza termenii si conditiile de participare la Competitie ilustrate de prezentul 

Regulament. 

1.10. Acordul de participare va fi semnat de persoana care are calitatea de reprezentant legal al institutiei de invatamant. 

1.11. Acordurile de participare vor fi aduse in original la sediul Green Revolution, pe adresa Str. Intrarea Valului, nr. 2, 

Sector 1. 

 

SECTIUNEA 4 - MODUL DE DESFASURARE A COMPETITIEI INTRE UNITATILE DE INVATAMANT 

1.12. Participarea la Competitie presupune inscrierea la probele propuse si indeplinirea criteriilor descrise in prezenta 

sectiune. Probele Competitiei sunt: Proba de creatie si Ora de ecologie.  

1.13. Pentru participarea cu succes la probele Competitiei, respectiv pentru indeplinirea criteriilor, se va acorda un 

punctaj, conform prezentei sectiuni. 

1.14. Pentru indeplinirea probelor prezentei Competitii, unitatile de invatamant pot obtine un punctaj de maxim 100 

puncte, care urmeaza a se acorda astfel: 

1.14.1. pentru indeplinirea Probei de creatie se acorda maximum 60 puncte. 

1.14.2. pentru indeplinirea probei Ora de ecologie se acorda maximum 40 puncte; 

1.15. Proba 1 – de Creatie 

1.15.1. Pentru indeplinirea criteriilor aferente probei de creatie se vor acorda cel mult 60 de puncte. 

1.15.2. Punctajul pentru criteriile aferente probei de creatie se imparte astfel: 

1.15.3. Maximum 40 de puncte pentru prezentarea unui program/actiuni de protejare a mediului, care ar trebui 

implementata in cadrul unitatii scolare pe care o reprezinta. Exemple de astfel de actiuni: metoda 

creative de reciclare si reutilizarea a resurselor, actiuni de ecologizare, protejarea spatiilor verzi, 

impadurire sau plantare de copaci, permacultura, etc. 

1.15.3.1 Punctajul maxim se poate obtine doar daca se urmareste respectarea baremului, astfel: 



 
 

− Definirea cat mai clara a temei alease, care sa determine educarea unei atitudini pozitive fata de 

mediu prin dezvoltarea si exersarea unor deprinderi de îngrijire si protejare a acestuia, stimularea 

si dezvoltarea capacitatii de investigare si cunoastere a mediului înconjurator – 5 puncte; 

− Descrierea temei/metodei/actiunii alese – 5 puncte; 

− Definirea obiectivelor – 5 puncte; 

− Prezentarea etapelor de implementarea – 5 puncte; 

− Implicarea a mai mult de 50% din numarul de elevi dintr-o clasa si estimarea resurselor necesare 

– 10 puncte; 

− Respectarea temei si folosirea unor termeni specifici precum: ecologie, resurse, biodiversitate, 

poluare, deseuri, reciclare, risipa alimentara, stil de viata echilibrat si activ, atmosfera, etc. In 

prezentare, ar trebui sa se regaseasca intre 15 si 20 de termeni specifici – 5 puncte 

− Incadrarea informatiilor in maximum 3 pagini Word sau 5 power point  si incadrarea in termenul 

limita de trimitere, cel mai tarziu 31 mai, pe adresa office@greenrevolution.ro – 5 puncte 

 1.15.3.2 Cea mai creativa actiune sau program propus, va fi premiat in ziua Festivalului cu un premiu surpriza. 

1.15.4. Fiecare scoala participanta va realiza si cate o macheta a navei Green Bee din materiale reciclabile. Acesta 

va fi jurizat in ziua evenimentului de catre un juriu format din cinci membri, doi din partea Green 

Revolution, doi din partea Kaufland Romania si unul din partea Inspectoratului General Scolar Bucuresti, 

iar punctajul maxim aferent fiecarei machete este de 20 puncte, care se vor obtine astfel: 

- Cele 15 unitati de invatamant participante vor desemna cate o echipa formata din 5 - 10 elevi, care 

vor realiza macheta navei Green Bee, cu urmatoarele specificatii tehnice: 

− Macheta se va realiza din materiale reciclate – 5 puncte; 

− Macheta va avea dimensiunile minime 30x30 cm si maxime 1x1 m – 5 puncte; 

− Macheta va purta logo-urile proiectului: Logo Green Bee, Logo Kaufland, Logo Green Revolution – 

5 puncte; 

− Macheta va purta inscriptionat un mesaj pentru promovarea educatiei ecologice – 5 puncte; 

1.16 Ora de ecologie – Proba 3 



 
 

1.16.1 Pentru indeplinirea criteriului referitor la proba programe educationale pentru promovarea educatiei ecologice se 

vor acorda cel mult 40 de puncte. 

1.61.2 Punctajul pe criterii se va stabili in urma indeplinirii urmatoarelor: 

• Organizarea/participarea celor trei clase din fiecare unitate scolara la cel putin o activitate de educatie 

ecologica, dezbateri sau mese rotunde despre protectia mediului realizate in perioada 2017 – 2018; 

pentru indeplinirea acestui criteriu se vor acorda maximum 20 puncte si fiecare scoala pentru fiecare 

clasa va trebui sa demonstreze prin fotografii sau diplome sau alte elemente participarea la aceste 

actiuni. Acestea vor fi transmis catre organizator pana cel tarziu 31 mai pe adresa de mail 

office@greenrevolution.ro.   

• Vizita la nava Green Bee, organizata in perioada 1 mai – 31 mai, cu minimum 20 de copii si numarul 

maxim de copii din fiecare clasa va fi recompensata cu maximum 20 puncte, in functie de numarul de 

copii.  

1.17 Departajare 

1.17.1 In situatia in care mai multe unitati de invatamant vor obtine acelasi punctaj, departajarea acestora se va realiza 

prin organizarea unei probe de speciale in cadrul evenimentului Green School festival, derulat de catre Organizator 

in data de 7 iunie. 

1.17.2 In vederea participarii la proba de departajare, unitatile de invatamant aflate in aceasta situatie vor desemna o 

echipa de elevi care va participa la aceasta proba. 

1.18 Proba de departajare consta in gasirea unei variante de refolosire a materialelor reciclabile puse la dispozitie de 

Organizator. 

1.19 Durata probei de departajare va fi de o ora. 

1.20 Punctajul pentru proba de departajare se va acorda astfel: 

• Utilizarea tuturor materialelor - 10 puncte 

• Functionalitatea materialului realizat – 10 puncte 

• Creativitate - 10 puncte; 

5. MODUL DE DESFASURARE A COMPETITIEI PENTRU PROBELE PE SCOALA 

Va fi o singura proba pe unitatea scolara descrisa mai jos, la care pot participa elevii din institutiile de invatamant inscrise in 

Competitie. 
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5.1 Proba de creatie 

5.1.1 Unitatile de invatamant participante vor desemna trei clase formate din 60 - 80 de elevi ai unitatii de 

invatamant respective. Fiecare unitate de invatamant va prezenta un program/actiune/metoda de 

protejare a mediului, menita sa determine educarea unei atitudini pozitive fata de mediu prin dezvoltarea 

si exersarea unor deprinderi de îngrijire si protejare a acestuia, stimularea si dezvoltarea capacitatii de 

investigare si cunoastere a mediului înconjurator 

5.1.2 In perioada 1.05.2018 – 31.05.2018 fiecare unitate scolara va realiza prezentarea acestei metode, urmand 

indicatiile de la punctul 1.15.3.1. Scopul proiectului va fi acela de a releva importanta planetei noastre, 

grijii pe care copiii/elevii trebuie sa o aiba fata de planeta si resursele acesteia, educarii copiilor ca in timp 

sa devina factori activi ai protectiei mediului, actionand, modificand stilul de viata propriu si pe cel al 

persoanelor din jurul lor. Prezentarea va fi trimisa organizatorului pe adresa office@greenrevolution.ro 

si, la decizia organizatorului, vor fi urcate pe pagina de facebook sau site ale Organizatorului.  

 

5.1.3 Prezentarile trimise pe office@greenrevolution.ro si incarcate direct pe site-ul www.green-bee.ro de catre 

organizatori, vor fi evaluate de catre un juriu special, format din cinci membri, doi din partea Green 

Revolution, doi din partea Kaufland Romania si unul din partea Inspectoratului General Scolar Bucuresti. 

6 DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

 

6.1 Evenimentul Green School festival 

6.1.1 Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor vor avea loc in cadrul evenimentului Green School 

Festival, derulat de catre Organizator in data de 7 iunie 2018. Daca castigatorul nu va fi prezent la 

eveniment isi va putea ridica premiul de la sediul Asociatiei Green Revolution. 

6.1.2 Se vor acorda Premiul I, Premiul II si Premiul III unitatilor de invatamant, in functie de punctajul total 

obtinut conform Sectiunii 4, astfel: 

• Premiul I:  - Laptop 

- Videoproiector 

- Aparat foto 

- Imprimanta multifunctionala 
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• Premiul II: - Laptop 

- Videoproiector 

- Aparat foto 

• Premiul III: - Laptop 

- Videoproiector 

 

6.2 Premiile se vor acorda de catre un juriu format din reprezentantii Organizatorului si ai partenerului. Daca unul din 

castigatori nu va fi prezent la eveniment isi va putea ridica premiul de la sediul Asociatiei Green Revolution. 

7 TAXE SI IMPOZITE 

7.1 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile 

oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe 

care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat potrivit prevederilor Legii 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

8 LITIGII 

8.1 Organizatorul si participantii la Competitie vor incerca solutionarea pe cale amiabila a oricaror dispute care ar putea 

aparea intre ei ca urmare a desfasurarii Competitiei in baza prezentului Regulament, iar in cazul in care solutionarea 

amiabila nu va fi posibila, disputele vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente 

de la sediul Green Revolution. 

9 CONFIDENTIALITATEA DATELOR PERSONALE 

9.1 Fiecarui participant la Competitie si/sau reprezentantului sau legal i se va solicita, la inscriere, acordul expres si 

neechivoc cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul validarii in cazul in 

care va fi declarat castigator al unuia dintre premiile prevazute de Regulament, atribuirii premiului, daca este cazul, 

si in mod distinct, in scopul folosirii in activitati de marketing ulterioare. 

9.2 Oricarui participant la Competitie si/sau reprezentantului sau legal ii sunt garantate drepturile prevazute de Legea 

nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 

a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces la date, 

dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si 

dreptul de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea drepturilor, orice participant la Competitie si/sau reprezentantul 



 
 

sau legal se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator, la adresa str. Intrarea Valului, nr. 

2, sector 1, Bucuresti. Regulamentul este disponibil pe site-ul proiectului www.green-bee.ro  
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