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REVENIRE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
,,FESTIVALUL FULGILOR DE NEA – CARAVANA SĂRBĂTORILOR”
-PROIECT PILOTPrimăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive
București – PROEDUS organizează în perioada 06 decembrie – 14 decembrie 2019, proiectul
„Festivalul Fulgilor de Nea – Caravana Sărbătorilor”, proiect pilot, adresat elevilor din ciclul
preșcolar, primar și gimnazial, cât și publicului larg, chiar în incinta unităților de învățământ
din București.
În acest scop, PROEDUS organizează o caravană educațională, care va vizita fiecare
unitate de învățământ înscrisă în proiect, conform unui program stabilit de reprezentanții
PROEDUS. În incinta fiecărei unități școlare se vor organiza scenete, ateliere, activități
artistice, educaționale și tradiționale.
Anterior sosirii Caravanei PROEDUS, respectiv în perioada 02 – 05 decembrie 2019,
fiecare clasă din cadrul unităților de învățământ înscrise în proiect va primi o păpușă (respectiv
una din mascotele PROEDUS – Sporti sau Arti) ce va trebui să fie personalizată de elevi
într-un mod reprezentativ clasei, urmând ca acestea să fie colectate de către reprezentanții
PROEDUS în timpul vizitei Caravanei Sărbătorilor.
Pe data de 14 decembrie 2019, în Parcul Tineretului, intrarea din Bld. Gheorghe Șincai,
mascotele colectate vor face obiectul unei frumoase expoziții cu brazi realizați din acestea,
expoziție care va fi deschisă publicului larg.
Implicarea copiilor și tinerilor în acest proiect educativ este un act conștient și
responsabil de liberă alegere, iar participarea acestora la ,,Festivalul Fulgilor de Nea – Caravana
Sărbătorilor”, organizat și finanțat integral de PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaționale și
Sportive București, se supune prevederilor prezentului regulament aprobat de conducerea
PROEDUS.

I.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

La proiectul ,,Festivalul Fulgilor de Nea – Caravana Sărbătorilor” pot participa unități
de învățământ preșcolare, primare și gimnaziale de pe raza Municipiului București.
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Fiecare unitate de învățământ are dreptul să se înscrie în perioada 14.11 – 26.11.2019
la ,,Festivalul Fulgilor de Nea – Caravana Sărbătorilor”, oferindu-se astfel, unui număr cât mai
mare de copii și de tineri bucureșteni, șansa de a-și demonstra creativitatea în cadrul acestui
proiect educativ.
Unitățile de învățământ se vor înscrie în perioada 14.11 – 26.11.2019, orele 23:00
(inclusiv weekend-ul), prin e-mail pe adresa eduart@proedus.ro, cu titlul „Înscriere proiect –
Festivalul Fulgilor de Nea”, iar în corpul email-ului se va atașa tabelul nominal cu clasele
participante, numărul aproximativ de copii și profesorul/însoțitorii* (semnat și ștampilat de
către directorul unității de învățământ) care să conțină următoarele: unitatea de învățământ,
clasa (numarul si litera), numarul aproximativ de copii, numele cadrului didactic însoțitor și
datele acestuia de contact.

Nr.
Crt.

Unitate de
Clasa
Învățământ (numărul și
litera)

Număr
aproximativ
elevi

Nume și
prenume cadrul
didactic însoțitor

Număr de telefon
cadru didactic
însoțitor

Având în vedere faptul că acesta este un proiect pilot, Caravanele PROEDUS vor
putea vizita un număr limitat de unități de învățământ, respectiv 48. Astfel, vor avea
prioritate unitățile de învățământ cu numărul cel mai mare de participanți.
În urma înscrierii, reprezentanții PROEDUS vor stabili un calendar de deplasare a
Caravanelor, în funcție de distanța dintre unitățile de învățământ și programul școlar al acestora.
Ulterior, calendarul va fi transmis de reprezentanții PROEDUS către fiecare unitate de
învățământ înscrisă, împreună cu alte detalii organizatorice.

II.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Disponibilitatea unităților de învățământ trebuie să fie conformă programului
evenimentului stabilit de PROEDUS.
Unitățile de învățământ preșcolare, școlare sau gimnaziale participante trebuie să fie de
pe raza Municipiului București.
Fiecare unitate de învățământ înscrisă trebuie să pună la dispoziția PROEDUS mese,
scaune și o sursă de curent (220 V), necesare strict organizării evenimentului în incinta curții
școlii,
În proiect se pot înscrie doar unitățile de învățământ ce dețin o curte a școlii cu un spațiu
generos, care să permită accesul și staționarea unei autoutilitare de minim 3,5 t și a amplasării
unor ateliere creative pentru copii.
Orice sesizare privind procedura de organizare a prestațiilor, ulterioară asumării,
semnării şi înscrierii de către trupele artistice, este nulă de drept şi nu va fi luată în considerare
de către PROEDUS.
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III.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor cursanților din cadrul proiectului „Festivalul Fulgilor de Nea – Caravana
Sărbătorilor” le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulament General privind protecția datelor).
PROEDUS va utiliza datele personale furnizate de către unitățile de învățământ, în
vederea înscrierii și programării acestora pentru vizita Caravanelor PROEDUS.
Prin înscrierea la proiectul „Festivalul Fulgilor de Nea – Caravana Sărbătorilor”,
participanții declară expres că au citit, au înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile
prezentului Regulament și cu utilizarea datelor lor personale de către Centrul de Proiecte
Educaționale și Sportive București – PROEDUS.
De asemenea, vă informăm că în cadrul proiectului „Festivalul Fulgilor de Nea –
Caravana Sărbătorilor”, organizat de către Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive
București – PROEDUS, se vor colecta date de identificare ale participanților și vor fi susținute
ședințe de fotografiere și înregistrare video a evenimentului. Ca urmare, datele sau imaginile
cu participanții din cadrul evenimentului vor fi prelucrate în scopul raportării ulterioare a
evenimentului, cu angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protecția datelor cu
caracter personal și cu respectarea reglementărilor în vigoare la nivel național și european.
Orice sesizare privind procedura de organizare a proiectului, ulterioară asumării și
înscrierii de către participanți, este nulă de drept și nu va fi luată în considerare de către
PROEDUS.

Întocmit,
ȘEF BIROU CULTURAL,
ARTISTIC ȘI EDUCAȚIONAL
Nicoleta Chiriac
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