REGULAMENT OFICIAL
DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ȘI MEDIU
“ Mugur de Verde” - EDIŢIA 2017

1. ORGANIZATORI
SC RECICLYNG INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L, in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Arges si
SC DR OETKER RO SRL
2. PARTICIPANŢI
Elevii claselor a-II-a şi cadrele didactice din Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran din localitatea Curtea de Arges, Vor
participa numai elevii şi cadrele didactice din şcoala înscrisă în proiect !
3. ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT
Înscrierea în proiect se poate face în perioada 25 februarie – 10 martie (inclusiv) 2017 prin completarea formularului de
înscriere în proiect și trimiterea acestuia către organizator în vederea validării înscrierii. Formularul se va trimite scanat
prin e-mail la adresa director@infomediu.eu Formularul de înscriere trebuie să fie completat, semnat și ștampilat !
4. SCOPUL ȘI OBIECTIVUL CAMPANIEI
Scop:
Mugur de Verde, alături de cele mai importante instituţii ale statului care activează în domeniul protecţiei mediului, îşi
propune schimbarea unor mentalităţi care să determine atitudini eco. Punem accent pe colectarea selectivă a deșeurilor
astfel încât generațiile tinere să conștientizeze că reciclarea este singura modalitate prin care reușim să salvăm mediul
înconjurător. Spunem STOP depozitării deșeurilor și nu ne limităm doar la aclamarea acestei sintagme, ci acționăm în
consecință. Construim temelia care se va ramifica prin generații de tineri ce vor acționa în spiritul celor 3R: reducere,
reutilizare, reciclare, iar, ȋn acest scop, vom angrena cât mai multe instituţii publice şi private.
Obiectiv:
• Implicarea elevilor şi profesorilor în activităţi de voluntariat;
• Prevenţia, care reprezintă chintesenţa menţinerii unui climat sănătos pentru noi şi generaţiile viitoare;
• Dezvoltarea unor atitudini, comportamente responsabile prin informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediul
înconjurător;
• Dezvoltarea unei noi atitudini faţă de mediul înconjurător prin conştientizarea legăturii dintre sănătatea individuală şi
mediu.
5. PERIOADA DE DESFǍŞURARE
Campania „Mugur de Verde” – EDIŢIA 2017 se va desfăşura în perioada 25 februarie – 17 iunie 2017
Campania presupune parcurgerea următorilor pași:
A.LANSAREA OFICIALǍ A CAMPANIEI - 10 martie 2017
B.CONŞTIENTIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA PROIECTULUI ÎN RÂNDUL ELEVILOR ŞCOLILOR
PARTICIPANTE
Va avea loc în perioada 10 martie – 17 iunie 2017, prin diseminarea materialelor educative în rândul coordonatorilor de
proiect desemnaţi la nivelul unității de învăţământ participante.

6. PREMIILE ACORDATE/
CRITERII:
Premiile acordate câştigătorilor se vor decerna pe baza următoarelor criterii de selecţie:
A. RECICLAREA Mugur de Verde
Premiile se vor acorda pentru colectarea selectivă a deşeurilor din hârtie, carton, plastic, PET și aluminiu, pe baza
cantităţilor colectate, Deṣeurile vor fi colectate selectiv în recipienţi ṣi în niciun caz nu vor fi amestecate între ele sau cu
deṣeuri menajere. Dacӑ aceastӑ condiţie nu va fi respectatӑ, clasele în cauzӑ vor fi descalificate.
Premiile vor fi urmatoarele
• Premiul I – Pachet papetarie
• Premiul II – imprimanta color
• Premiul III – set sport(minge fotbal, baschet, volei, hanbal, tenis de camp, tenis de masa)
Evidenţa cantităţilor colectate se va realiza astfel:
clasele participante vor transmite organizatorului bonurile de cântar primite de la centrele de colectare pe baza cantităților
de hârtie, carton, plastic, PET și aluminiu. Bonurile vor fi transmise pe adresa de e-mail director@infomediu.eu până la
data de 30 mai 2017 (inclusiv) pentru întocmirea clasamentului. Cantitatea pe bonul de cântar va fi exprimată în
kilograme !
Cantitatea minimă colectată de către clase pentru a putea intra în concurs este de :
- minim 250 kg/ clasă pentru a se califica în cursa pentru locul III,
- minim 350 kg/ clasă pentru a se califica în cursa pentru locul II,
- minim 500 kg/ clasă pentru a se califica în cursa pentru locul I.
Calificarea nu garantează atribuirea premiului.
B. Mugur de Verde (Concurs de machete realizate din materiale reciclabile, destinat elevilor)
Mecanism de desfăşurare:
În cadrul acestui concurs elevii participanți înscrişi în proiect pot realiza o machetă folosind materiale reciclabile la libera
lor alegere cu tema ” Mugur de Verde”. Machetele realizate vor fi fotografiate și transmise organizatorului la adresa
director@infomediu.eu până la data de 30 mai 2017 (inclusiv) împreună cu numele complet, clasa, şcoala, județul, orașul
şi numele profesorului coordonator. Criteriile de jurizare pentru aceast concurs sunt: - modul atractiv de tratare a temei;
inventivitatea şi originalitatea prezentării lucrării; mesajul transmis.
Machetele vor fi evaluate de o Comisie de jurizare alcătuită din: Stere Cretu - Manager Proiect, reprezentant SC DR
OETKER RO SRL, reprezentant APM Arges
Premiile vor fi acordate astfel
Mentiunea II : trotinetă
Mentiunea I : pereche de role
Premiul III : bicicletă
Premiul II : :ghiozdanel cu rechizite
Premiul I : o consolă de jocuri
Premierea câștigătorilor : 06 iunie 2017.

Acordarea premiilor:
În cazul neprezentării câştigătorilor la festivitatea de premiere, premiul va putea fi ridicat în maxim 30 de zile
calendaristice începând cu ziua următoare anunţării câştigătorului de la sediul organizatorului din Ploiesti, Str.
Basarabilor, nr.7, Judetul Prahova.
Câştigătorii care, din orice motiv, neimputabil organizatorului, nu îşi ridică premiul în termenul prevăzut de regulament
pierd calitatea de câştigător şi nu pot solicita, prin niciun mijloc, atribuirea premiului, acesta urmând a fi reportat pentru
următoarea etapă a proiectului.
Valoarea totala a premiilor este de : 4280 lei + TVA
Premiile nu vor fi atribuite în bani.
E. ANUNŢAREA OFICIALĂ A REZULTATELOR FINALE:
Se va face la data de 06 iunie 2017 prin postarea listei castigatorilor pe www.infomediu.eu,
CLAUZE FINALE
• În cadrul concursurilor participantul va primi de la organizator un mail de confirmare a primirii materialelor în termen
de 48 de ore.
• Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările înscrise în concurs conțin elemente (texte, imagini,
coduri sursă etc.) care încalcă drepturile de autor, întreaga răspundere aparținând participantului (autorului) care a înscris
lucrarea în competiție.
• Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra textelor, imaginilor, machetelor transmise de către concurenți aparțin
organizatorului.
• Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe
site-ul oficial www.ecoatitudine.eu, pe întreaga durată a campaniei.
• Nu au voie să participe la concursurile individuale angajații și rudele de gradul I ale acestora, care lucrează la sediul
organizatorului și în cadrul revistei InfoMediu Europa.
• Înainte de a trimite o fotografie, orice concurent va cere acordul expres al persoanelor care apar în fotografia trimisă cu
privire la participarea acestora in concurs.
• Organizatorul îsi rezervă dreptul de a refuza o fotografie dacă aceasta nu respectă toate prevederile acestui regulament,
făra a fi obligat să-şi justifice decizia.
• Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nicio fotografie însuşită în mod ilegal de căre concurenți.
• Organizatorul va considera în mod automat că trimiterea unei fotografii, filmări, text şi completarea formularului
reprezintă participarea concurenților la campanie şi că aceștia sunt de acord cu prezentul regulament.
• Organizatorul campaniei se obligă să respecte drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale
privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
• Organizatorul campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în
vigoare.
• Organizatorii au dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, fără anunțarea în prealabil a participanţilor.
• Participanţii la concursuri sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit
celor menţionate mai sus.
Prezentul regulament va fi însoțit de următoarele:
Anexa 1 – Formular de înscriere;

