
     

 

”Planeta azi și mâine” 

 

   REGULAMENT DE CONCURS  

Preambul 

Conștienți fiind de faptul că acțiunile noastre de astăzi vor avea un impact puternic asupra viitorului 

copiilor, vrem să aflăm care este viziunea lor despre felul în care ar trebui să arate, la modul ideal, 

planeta  noastră. În acest scop,  Asociația ACVO și compania ApaVital organizează o competiție pentru 

elevii claselor a IV-a din Pașcani și suburbii. Competiția va fi între clase, elevii împreună cu 

învățătorul/coordonatorul de proiecte trebuind să realizeze 2 machete – o machetă cu felul în care 

văd ei Pământul acum și una cu felul în care și-ar dori să arate planeta în viitor.  

  

 

1. Organizatori  

Asociația ACVO împreună cu SC APAVITAL SA Iași organizează prima ediție a concursului “Planeta azi 

și mâine”, în vederea  responsabilizării tinerei generatii cu privire la consumul de resurse.  

  

2. Date despre concurs  

 

Concursul ”Pământul azi și mâine” este organizat pentru eleviii claselor a IV-a din municipiul Pașcani 

și suburbii. Pot participa la concurs doar acele clase care sunt înscrise de către directorul școlii, 

învățător sau coordonator proiecte. Competiția va fi între clase. Fiecare clasă, sub îndrumarea 

învățătorului sau a coordonatorului de proiecte, va realiza o machetă care să reflecte modul în cale 

elevii acelei clase văd planeta Pământ acum și o altă machetă care să reflecte felul în care și-ar dori să 

arate în viitor. Atât învățătorii/coordonatorii de proiecte, cât și elevii trebuie să țină cont de tema 

concursului: Viziunea tinerelor generații asupra consumului exagerat de resurse.   

  

3. Comisia de jurizare  
Comisia de jurizare este formată din reprezentanți ai Asociației ACVO și ai companiei ApaVital.  

  

 

 



4. Calendar.  

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:  

 11 aprilie 2019: transmiterea regulamentului către școlile selectate pentru a participa la concurs 

(toate școlile din municipiul Iași și suburbii în care există clase a IV-a).  

 11-15 aprilie – înscrierea claselor a IV-a participante la concurs pe adresa de e-mail 

contact@acvo.ro  și transmiterea acordurilor parentale pentru fiecare elev în parte.  

 16 aprilie – confirmarea claselor înscrise de către Asociația ACVO. Confirmarea va fi făcută prin 

transmiterea unei e-mail către directorul sau secretariatul școlii participante.   

 17 aprilie – 13 mai realizare machete.  

 14 mai – machetele vor fi aduse, pentru expunere, in holul mare al Primăriei municipiului Pașcani, 

între orele 12.00 și 14.00, în prezența unui reprezentant ACVO. Machetele vor fi expuse până la 

data premierii, timp în care vor fi jurizate de către comisie. Machetele vor fi aduse în locul 

expunerii de către reprezentanții școlilor participante la concurs. Machetele vor avea etichete cu 

denumirea școlii, denumirea clasei, nume învățător.  

 16 mai – festivitatea de premiere. Aceasta va avea loc pe esplanada Primăriei municipiului 

Pașcani, între orele 12.00 și 13.00.  

 

5. Înscrierea și înregistrarea la concurs  

 Pot fi înscrise la concurs doar clasele a IV-a din municipiul Pașcani si suburbii.  

 Concursul este organizat pe clase, iar elevii vor fi coordonați de către învățător sau coordonatorul 

de proiecte al școlii. 

  Înscrierea și participarea la concurs sunt gratuite; 

 Înscrierea se face EXCLUSIV on-line pe adresa de e-mail contact@acvo.ro.  Datele necesare pentru 

înscriere sunt:  - clasa a IV-a (A,B,C,D – acolo unde este cazul), scoală, număr elevi, nume elevi, 

învățător/coordonator proiecte, director școală, adresa e-mail si număr telefon 

învățător/coordonator proiecte.   

 Învățătorii/coordonatorii de proiecte trebuie să transmită Asociației ACVO, pe adresa de e-mail 

contact@acvo.ro, acordurile parentale de participare la concurs pentru fiecare elev în parte. 

Modelul de acord parental va fi trimis de către ACVO tuturor directorilor școlilor care se înscriu la 

concurs, pe data de 11 aprilie, împreună cu prezentul regulament.  

 Datele furnizate de participanţii la concurs sunt confidenţiale şi nu vor fi folosite în scopuri 

comerciale sau transmise către terţi, respectand legislatia in vigoare;  

 Listele cu clasele si scolile participante  se afişează pe pagina web a concursului (www.acvo.ro) 

pe data de 16 aprilie 2019;  

 Participanții la concurs trebuie să verifice corectitudinea listele afişate şi vor semnala prin email 

corecturile necesare (email: contact@acvo.ro);  

 

6. Tematica 
Viziunea tinerelor generații asupra consumului exagerat de resurse.   
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7. Dimensiuni și materiale machete 

 Fiecare machetă va avea dimensiuni minime de 75 cm lungime, 40 cm lățime, 50 cm înălțime și 

dimensiuni maxime de 100 cm lungime, 50 cm lățime, 60 cm înălțime.  

 Machetele vor fi realizate din materiale reciclabile. 

 

 

8. Sistem de notare și premiere 

 Fiecare macheta va primi câte o notă de a 1 la 10 din partea comisiei de jurizare.  

 Nota finală obținută de o clasă va fi media celor 2 note acordate machetelor.  

 Va fi declarată câștigătoare clasa care obține cea mai mare notă finală.  

 Clasa câștigătoare va fi anunțată pe data de 16 mai, în ziua premierii.   

 Fiecare elev din clasa declarată câștigătoare va primi un premiu.  

 Nu se admit contestații.  

 

9. Imagine și publicitate 

 Fiind un eveniment public, organizatorii își rezervă dreptul ca toate fotografiile realizate pe durata 

desfășurării concursului și la festivitatea de premiere să fie publicate pe canalele media ale 

acestora (www.acvo.ro, www.apavital.ro și pe paginile de facebook ACVO și ApaVital).  

 De asemenea, toate imaginile video, interviurile, pastilele de știri etc.  preluate de presă vor fi 

făcute publice, iar, prin înscriere, participanții își asumă acordul pentru publicarea imaginilor 

video, a fotografiilor și declarațiilor de presă din perioada concursului și premierii.  

 

10.  Date de contact  

Asociația ACVO  

 Director Executiv, Mariana Chirilă, e-mail: mariana@acvo.ro.  

 Coordonator Proiecte, Cristina Munteanu, e-mail: cristina@acvo.ro  

 

11. Dispoziții finale 

Înscrierea și participarea la concurs presupun acceptarea dispozițiilor prezentului regulament. 

Regulamentul de concurs nu se modifică pe perioada desfășurării concursului.  

Publicat azi, 11.04.2019 

   

                Asociația ACVO  

Director Executiv, Mariana Chirilă 
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