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Telefon: 0259-321.693
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Website: http://www.ciresarii.ro

REGULAMENUL CONCURSULUI EVRIKA
PENTRU CLASELE V-VIII
SECŢIUNEA 1.
ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Concursul este organizat şi desfășurat de Fundația Cireșarii, cu sediul pe Strada Livezii, Nr.
1A, Municipiul Beiuș, Județul Bihor. Participanţii la concurs au obligaţia de a respecta
termenii şi condiţiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menţionate în
continuare, denumit în continuare „Regulament Oficial”. Acest regulament va fi publicat pe
site-ul: www.imipasadetine.ro
Fundația Cireșarii îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament,
urmând ca eventualele modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil al acestora
pe: www.imipasadetine.ro

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Concursul se desfăşoară în incinta Fundației Cireșarii situată pe Strada Română, Nr. 38,
Municipiul Beiuș, Județul Bihor. Acesta va avea loc în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE ÎNSCRIERE
Concursul este deschis participării elevilor claselor V-VIII și IX-XII. Persoanele care doresc
să participe la concurs se pot înscrie profesorilor responsabili din cadrul fiecărei unități
școlare, iar aceștia din urmă vor anunța coordonatorul concursului EVRIKA, Adi Cioban,
până la data de 28.02.2018, ora 23:59.

SECȚIUNEA 4. „POLIȚIȘTII”
Echipelor participante li se vor atribui câte un supraveghetor, denumit în continuare
„Polițist” membru al echipei de organizare a evenimentului. În timpul desfășurării
concursului, polițiștii se vor asigura de faptul că participanții nu folosesc surse externe, nu li
se comunică răspunsul de către alte persoane decât cele din cadrul echipei participante,
pentru a se folosi în vederea completării răspunsului la întrebările propuse de juriu.
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SECŢIUNEA 5. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Desfășurarea efectivă a concursului va avea loc în data de 30.03.2018. Mai jos sunt
prezentate și detaliate ȋn ordine cronologică activitățile ȋntreprinse pe perioada concursului:
 10:00-10:20 | Primirea și înregistrarea echipelor participante;
 10:20-10:40 | Deschiderea oficială a concursului;
 10:40-12:00 | Desfășurarea primei runde a concursului- fiecare echipă va avea la
dispoziție între 3-5 minute pentru a-și pregăti în scris răspunsul la întrebarea dată ;
 12:00-12:30 | Socializare, timp în care se vor delibera rezultatele primei runde;
 12:30-14:00 | Desfășurarea rundei finale va avea loc între primele două echipe, care
au acumulat cel mai mare punctaj în urma desfășurării primei runde;
 14:00-15:00 | Socializare, timp in care se vor delibera rezultatele finale, anunțarea și
înmânarea publică a diplomelor de participare si a premiilor tuturor concurentilor.

SECŢIUNEA 6. PUNCTAJ
Echipele înscrise în cadrul concursului vor putea acumula un punctaj maxim de 200 de
puncte. Punctajul va fi acordat de către un juriu. Acesta va fi format din persoane externe
fiecărei unități de învățământ participante pentru a nu influența în niciun fel punctajul final,
profesoriii fiind specializați pe fiecare disciplină din care vor fi puse întrebări .
Punctajul maxim se va putea obține prin răspunsul corect și complet în fața juriului la toate
întrebările. În cazul in care 2 echipe vor avea acelasi punctaj, se va trece la întrebările de
departajare.

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA ŞI PRIMIREA PREMIILOR
Toţi câştigătorii vor fi premiaţi în urma participării la concurs. De asemenea, numele lor va fi
anunţat în momentul decernării premiilor. Echipa câştigătoare va fi cea care acumulează cel
mai mare număr de puncte în urma evaluării făcute de juriul format din profesori specializați
în disciplinele: Limba Română, Geografie, Istorie și Matematică
Premiile vor fi decernate la încheierea concursului. Premiile acordate sunt în valoare totală de
10.000 RON oferite de sponsorii oficiali ai concursului EVRIKA: R.A. Monetăria Statului și
Asociația Centrul Creștin Sfânta Treime.
 Premiul special pentru liceul câștigător va fi Premiul "Regele Carol I", acordat de
către sponsorul oficial al concursului EVRIKA: R.A. Monetăria Statului.
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 Premiul special pentru echipa câștigătoare la nivelul claselor V-VIII este Premiul
"Mihai Eminescu", acordat de către sponsorul oficial al concursului EVRIKA: R.A.
Monetăria Statului.
 Premii în bani: 250 lei/participant din fiecare echipa câștigătoare;
 Alte premii surpriză oferite de sponsorii noștrii oficiliali: R.A. Monetăria Statului și
Asociația Centrul Creștin Sfânta Treime.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE
Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse
de Fundația Cireșarii prin prezentul Regulament Oficial. Nerespectarea acestora atrage
răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi a eventualilor câştigători.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul eveniment poate fi anulat numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie
forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Fundației Cireșarii , din motive independente de
voinţa sa, de a continua desfășurarea acestuia.

Cu mulțumiri,
Prof. Dr. Vladimir Pustan
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