
                 PROEDUS isi propune prin concursul EVRIKA sa atraga elevii din clasele IX-XIII  ale 

institutiilor de invatamant din Bucuresti sa-si testeze cunostintele despre traditia, istoria, geografia, 

cultura, civilizatia si atractiile Bucurestiului, folosindu-si  intuitia, logica si viteza de reactie. 

Regulament concurs ,,EVRIKA’’ 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR 

Organizatorul concursului de cultura generala ,,EVRIKA’’ este PROEDUS - Centrul de Proiecte 

si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret Bucuresti, cu sprijinul Consiliului 

General al Municipiului Bucuresti si Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. 

Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toti participantii. Prin 

înscrierea la concurs, participantul declara expres ca a citit, a înteles si este de acord cu termenii 

si conditiile prezentului Regulament. 

Regulamentul si tematica oficiala este adusa la cunostinta publicului pe site-ul www.proedus.ro 

si este disponibila si la sediul PROEDUS. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau 

schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunta public participantii. 

 

SECŢIUNEA 2. LOCUL SI  DURATA CONCURSULUI 

Concursul se va desfasura in incinta Colegiului Natonal ’’Matei Basarab’’ in data de 26 martie 

2016  în intervalul orar  10:00 – 16:00 (sau pana la stabilirea castigatorilor). 

 

 SECTIUNEA 3. INCETAREA CONCURSULUI  

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 26 martie 2016, ora 16.00 (sau pana la stabilirea 

castigatorilor ) de asemenea  poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui 

eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea. 

 

 

 

 

 

http://www.proedus.ro/


SECŢIUNEA 4. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Elevilor le vor fi adresate intrebari despre traditia, istoria, geografia, cultura, civilizatia si 

atractiile Bucurestiului, cuprinse in tematica atasata pe siteul www.proedus.ro incepand cu data 

de 9 martie 2016. 

Perioada de inscrieri este 09 - 22 martie 2016, prin email la adresa educatiepmb@yahoo.com cu 

subiectul ,,Concurs Evrika’’ mentionand in email numele si prenumele, numarul de telefon, 

unitatea de invatamant si clasa.  

Participantii vor fi repartizati in grupe de cel putin 10 elevi,  si vor urca pe scena,  pentru a 

raspunde unui set de 5 intrebari, iar pentru a merge in runda urmatoare trebuie sa raspunda corect 

la minim 2 intrebari. 

Accesul concurentilor se va face incepand cu ora 09:00  si al sustinatorilor in sala de spectacol se 

va face incepand cu ora 09:30, iar debutul competitiei este programat pentru ora 10.00. 

Concurentii  trebuie sa se prezinte cu carnetul scolar si buletinul pentru a se face identificarea 

acestora. 

Concursul va debuta cu descrierea succinta a regulilor de concurs de catre organizatorii 

evenimentului. 

Participantilor  le vor fi adresate intrebari despre traditia, istoria, geografia, cultura, civilizatia si 

atractiile Bucureștiului  cuprinse in tematica atasata pe siteul www.proedus.ro  incepand cu data 

de 9 martie 2016. 

Dupa extragerea intrebarii si enuntarea acesteia concurentii au la dispozitie 30 de secunde sa 

scrie raspunsul pe foi. La finalul timpului de raspuns a fiecarei intrebari, concurentii vor arata, pe 

rand, organizatorilor si publicului raspunsurile, fara a le fi indicata solutia corecta. 

Raspunsurile se vor redacta individual, fiind interzis participantilor sa se consulte atat cu ceilalti 

participanti cat si cu spectatorii. Orice tentativa de fraudare va duce la eliminarea din concurs. 

La sfarsitul fiecarei runde de 10 intrebari, prezentatorul va indica raspunsurile corecte pentru 

fiecare intrebare.  

Organizatorii vor centraliza raspunsurile corecte ale tuturor concurentilor iar la finalul rundelor 

se vor anunta persoanele ce merg in etapa urmatoare. 

Finala se va desfasura similar etapelor anterioare. In eventualitatea unui baraj, se va adresa cate o 

intrebare suplimentara participantilor aflati la egalitate de puncte. 

Fiecare runda se va desfasura dupa regulile prezentate mai sus. 

 

http://www.proedus.ro/
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SECTIUNEA 5.   CONTESTATII 

In cazul in care observa nereguli sau exista neclaritati, participantii pot depune, in scris, 

contestatii pe toata durata concursului  organizatorul obligandu-se la solutionarea acestora pana 

la finele concursului. Orice contestatie depusa dupa terminarea concursului nu va mai fi luata in 

considerare, exonerand organizatorul de orice vina. 

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 

Castigatorii concursului vor fi premiati cu tabere. 

Premiile sunt nominale si netransmisibile. 

 

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este accesibil tuturor elevilor din clasele IX-XIII ale institutiilor de invatamant din 

Bucuresti, de stat cat si private, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, care 

respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest 

Regulament pentru a-si valida participarea. 

 Nu pot participa angajati ai Organizatorului,  precum si rudele de gradul I ale acestora. 

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara 

oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. 

 Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile 

impuse de Regulament. 

 Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza 

date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale, pentru 

orice tentative de fraudare a concursului si/sau in cazul in care manifesta un comportament 

neadecvat (limbaj licentios, indecent sau violent)  fata de organizatori, ceilalti participant si/sau 

spectatori sau se prezinta sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor interzise prin lege. 

 

SECTIUNEA  8.  RESPONSABILITATE 

Prin participarea la concurs, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se 

conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul 

regulament, nerespectarea acestuia atragand eliminarea concurentilor. 

 

SECŢIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 



 Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs 

exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorilor si acordarii premiilor. 

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA  

In sensul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, 

remediat sau previzionat de către Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta in 

imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fara a se 

limita, referitor la: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de 

orice fel.   

Dacă o situatie de forta majora impiedica total sau partial desfasurarea concursului conform 

conditiilor prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de raspundere pentru 

perioada afectata de situatia de forta majora.  

 

SECTIUNEA 11. LITIGII  

Eventualele dispute aparute intre Organizator si participantii la concurs vor fi solutionate pe cale 

amiabila. 

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor 

asupra premiilor castigate de catre participanti. 

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza 

date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale, pentru 

orice tentative de fraudare a concursului si/sau in cazul in care manifesta un comportament 

neadecvat (limbaj licentios, indecent sau violent)  fata de organizatori, ceilalti participanti si/sau 

spectatori sau se prezinta sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor interzise prin lege. 

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor. 

 

 SECTIUNEA 12. DREPTURI DE AUTOR 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi, pe o perioada de 2 ani, materialele foto/video 

realizate pe durata desfasurarii concursului in vederea anuntarii castigatorilor in presa si pe 

canalele de comunicare cat si in vederea  promovarii editiilor viitoare. 



 Organizatorul nu va folosi materialele foto/video  in scopuri comerciale sau de natura sa 

prejudicieze imaginea si/sau integritatea persoanelor ce fac subiectul materialelor in cauza. 

 

 

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Regulamentul oficial al concursului de cultura generala ‘’EVRIKA’’ este publicat si disponibil, 

incepand cu data de 09 martie 2016 pe site-ul www.proedus.ro şi poate fi consultat şi în forma 

tipărită la sediul PROEDUS, Splaiul Independentei nr. 291-293, parter, cam 21, de luni pana 

vineri, orele 10:00 -16:00. 

 

 

http://www.proedus.ro/

