Regulament concurs
“Copiii romani de pretutindeni sarbatoresc Ziua Nationala a Romaniei”
Editia a 2-a (noiembrie - decembrie 2021)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
Organizatorul concursului este Asociatia Parintilor Isteti cu sediul in Str. Istriei, nr. 4, bloc 21 E,
sc. 1, et. 1, ap.9, sector 3, Bucuresti, si punct de lucru in Str Leonida nr 19, Corp B, Sector 2,
Bucuresti, cod 020555, Certificat de Inregistrare / Inmatriculare nr. 22230647, avand contul
IBAN RO56 BTRL 0410 1205 E938 43XX, deschis la Banca Transilvania Agentia Rosetti
reprezentată legal de către Nadia TATARU, avand functia de Presedinte, denumit in continuare
„Organizator”.
Regulamentul este intocmit si va fi facut public prin afisarea acestuia pe site-ul
Asociatiaparintiloristeti.ro si pe site-ul partenerului media - Itsy Bitsy,
http://www.itsybitsy.ro/.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel
de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor
modificari in cadrul site-ul Asociatiaparintiloristeti.ro si pe site-ul partenerului media - Itsy
Bitsy, www.itsybitsy.ro si/sau a paginii Facebook.com/Asociatiaparintiloristeti.
Pe perioada Campaniei, Organizatorul poate desfasura urmatoarele activitati: colectare de la
participanti date cu caracter personal, precum nume, prenume, varsta, adresa de e-mail,
adresa postala, numarul de telefon etc., date care vor fi tinute confidentiale.
Citeste informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
SECTIUNEA 2. CONCURSUL “Copiii romani de pretutindeni sarbatoresc Ziua Nationala a
Romaniei
Concursul de momente artistice romanesti dedicate zilei nationale, realizate de copii
presupune trimiterea unei filmari/montaj video (realizata cu ajutorul parintilor sau a
profesorilor coordonatori). La concurs se pot inscrie opera artistice (cantece, datini,
obiceiuri, poezii, scenete, ghicitori etc.) cu o durata de maximum 4 minute, care sa fie
interpretate in limba romana, de catre unul sau mai multi copii.
Scopul concursului este acela ca, prin felul lor liber si asumat de a fi, copiii romani de
pretutindeni care sarbatoresc Ziua Nationala a Romaniei, printr-un act artistic propriu si
original, sa devina inspiratie pentru alte sute de mii de copii romani de pretutindeni.
Materialele inscrise in concurs vor fi selectate, prelucrate si montate audio-video, cu scopul
de a fi difuzate in adrul evenimentului de 1 Decembrie si ca promovare pentru acest
eveniment.
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Materialele vor fi selectate si analizate de un juriu format din:
Nadia Tataru – presedinta Asociatiei Parintilor Isteti,
Ana Maria Raceanu – membru in Asociatia Parintilor Isteti,
Leon Magdan – Profesorul de Joaca.
Juriul va desemna castigatorii concursului spre a fi prezentat in cadrul evenimentului online
din 1 Decembrie.
SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE
La concurs pot participa copii cu varsta cuprinsa intre 0 si 17 ani impliniti la data inscrierii in
campanie, cetateni romani, cu domiciliul in Romania sau peste hotare, acestia fiind
reprezentati/asistati de reprezentantul legal, conform legii, si care, cunoscand prevederile
prezentului Regulament, sunt intru totul de acord sa participe la concurs. Organizatorul isi
rezerva dreptul de a anunta castigatorii concursului pe radio Itsy Bitsy FM, in ziua de 1
decembrie 2021, in intervaul 16:00 – 21:00 (ora Romaniei) si in decursul zilei de 2 decembrie
pe site-ul Asociatiaparintiloristeti.ro si pe site-ul partenerului media - Itsy Bitsy,
http://www.itsybitsy.ro/ si/sau pe pagina https://www.facebook.com/radioitsybitsy/ si/sau a
paginii Facebook.com/Asociatiaparintiloristeti.
Pentru a se putea inscrie in concurs, doritorii trebuie sa se inscrie completand Formularul de
inscriere pana la data de 28 noiembrie 2021, ora 23:59, ora Romaniei. Participarea la concurs
este gratuita.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE INSCRIERE, SELECTIE si PARTICIPARE
CALENDAR pe scurt:
1)
2)
3)
4)

5 – 28 noiembrie 2021: Inscriere.
25 – 30 noiembrie 2021: Selectare, prelucrare materiale artistice inscrise la concurs.
29 – 30 noiembrie jurizare si decizie castigator
26 noiembrie – 1 dec 2021 Difuzare materiale inscrise in concurs in mediile online ale
Asociatiei si ale partenerilor la campania “Copiii romani de pretutindeni sarbatoresc
Ziua Nationala a Romaniei”, precum si pe radio Itsy Bitsy cu scopul promovarii
acesteia.
5) 1 decembrie 2021: Anuntarea castigatorilor in direct, in cadrul evenimentului live pe
radio si facebook Itsy Bitsy.
SECTIUNEA 5 – PREMII
La concurs vor fi 3 castigatori, care vor primi cate un kit educational constand intr-o colectie
de materiale educationale romanesti (carti, jocuri, CD-uri/DVD-uri cu muzica si dansuri
romanesti).
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Premiul 1:

Premiul 2:
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Premiul 3:

Premiile vor fi trimise castigatorilor in termen de 30 de zile lucratoare de la anuntarea lor.
SECTIUNEA 6 – ALTE CLAUZE
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa regulamentul, precum si
dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea a campaniei, cu conditia
instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare.
Participantii la concurs isi dau acordul pentru ca datele lor sa fie gestionate si prelucrate si isi
cedeaza dreptul de folosinta a operelor lor artistice cu scopul de a promova aceasta
campaniei sau editiile viitoare ale acesteia.
Prezentul regulament va fi publicat pe www.itsybitsy.ro si www.asociatiaparintiloristeti.ro
incepand cu data de 08.11.2021.
Acest regulament este valabil si se aplica in perioada 08.11.2021 – 2.12.2021.
Organizator,
Asociatia Parintilor Isteti
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