
ZIUA EUROPEI 2018 

ALEGEM ÎMPREUNĂ PENTRU VIITORUL EUROPEI 

Condiţii de înscriere şi participare 

  

1. Introducere 
Prezentul document stabilește condițiile de înscriere şi participare în cadrul concursului desfăşurat pe 

platforma de socializare Facebook - „Ziua Europei 2018. Alegem împreună pentru viitorul Europei”. 

Concursul este organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), denumit 

în continuare Organizator, ulterior desfăşurării evenimentului cu acelaşi nume organizat în data de 11 

mai 2018, la care au participat 60 de elevi din partea a 12 licee din Bucureşti: 

 COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”,  

 COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”,  

 COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”,  

 COLEGIUL ECONOMIC „HERMES”,  

 LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU”,  

 LICEUL TEORETIC „DECEBAL”,  

 LICEUL TEHNOLOGIC „MIRCEA VULCĂNESCU”,  

 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”,  

 LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA”,  

 LICEUL TEORETIC „ION BARBU”,  

 COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”, 

 COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL. 

Acest concurs se adresează tuturor elevilor înscrişi la cele 12 licee menţionate mai sus. 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului document, care este obligatoriu pentru toţi 

participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba condiţiile de participare, cu 

obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială. 

 

2. Obiectivele concursului 
Concursul online „Ziua Europei 2018. Alegem împreună pentru viitorul Europei” îşi propune să faciliteze 

diseminarea rezultatului activităţilor desfăşurate în cadrul evenimentului organizat de BIPE în data de 11 

mai 2018 în rândul elevilor a 12 licee din Bucureşti. 

 



Concursul se va desfășura în perioada 15-18.05.2018 (ora 23:59) pe paginile de Facebook comunicate 

Organizatorului de către cele 12 licee participante la evenimentul derulat de BIPE în data de 11 mai 

2018.  

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 07.06.2018, ora 24.00 și poate înceta înainte de termen 

numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea. 

 

3. DREPTURI ȘI CONDIŢII DE PARTICIPARE 
Concursul este accesibil persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, 

care respectă condițiile stipulate în cadrul secţiunii „1. Introducere” și care urmează indicațiile prezente 

în acest document pentru validarea participării.  

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei 

constrângeri a prevederilor prezentului document. Dreptul de participare aparține în exclusivitate 

participantului care îndeplinește condițiile prezentate.  

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să urmeze următorii pași: 

1. Să fie elevi ai unuia dintre cele 12 licee participante menţionate în cadrul primei secţiuni. 

2. Să acceseze pagina de Facebook unde se va desfăşura concursul derulat de liceele la care 

sunt înscrişi.  

3. Să ia la cunoştinţă condiţiile de înscriere şi participare. 

4. Să răspundă corect la întrebarea de concurs afișată pe pagina de Facebook unde se va 

desfăşura concursul derulat de liceul la care este înscris ca elev. Răspunsul corect trebuie 

postat ca și comentariu la postarea de concurs şi trebuie să conțină răspunsul corect și clasa 

din care face parte participantul, pentru o identificare corectă şi completă.  

5. Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în concurs. 

 

4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, 

respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul 

de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justitiei. 

Prin participarea la concurs în condiţiile stipulate în cadrul acestui document, participanţii îşi dau 

consimţământul pentru ca numele, prenumele, clasa şi liceul lor de provenienţă să poată fi utilizate 

ulterior de către Organizator pe parcursul desfăşurării concursului. 

  

  



5. PREMIILE CONCURSULUI 
Ulterior încheierii perioadei de înscriere în concurs, Organizatorul va desemna câte un căştigător din 

rândul participanţilor de la fiecare liceu prin tragere la sorți (website-ul www.random.org), precum şi o 

listă de 3 rezerve pentru fiecare liceu în parte. Numele, prenumele şi liceul de unde provin cei 12 

câştigători vor fi anunțate pe website-ul Organizatorului (www.europarl.ro), dar şi pe paginile de 

Facebook ale liceelor participante, până cel târziu miercuri, 23.05.2018. 

Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunțării câștigatorilor din motive care nu depind 

de el. 

La tragerea la sorţi vor fi incluşi doar participanţii care îndeplinesc toate condiţiile prezentului document.  

Organizatorul va acorda douăsprezece premii, constând în:  

 materiale informative şi de promovare a Parlamentului European,  

 participarea la un eveniment de prezentare a instituţiilor Uniunii Europene, care va avea loc în 

data de 7 iunie 2018, în intervalul 15:00 - 17:00, la sediul Spaţiului Public European, din Str. 

Vasile Lascăr nr. 31, parter. 

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea 

premiilor în bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / 

caracteristicilor premiilor. 

   

6. ACORDAREA PREMIILOR 
Ulterior anunţării listei celor 12 câştigători, aceştia sunt obligaţi să ia legătura cu Organizatorul până cel 

târziu la data de 30 mai 2018, prin e-mail la adresa epbucarest@europarl.europa.eu sau prin telefon, la 

nr. 021 405 0880, confirmând disponibilitatea de a intra în posesia premiilor. 

În cazul în care unul dintre câștigătorii selectaţi nu a contactat Organizatorul până la data menţionată în 

paragraful de mai sus, premiul se va acorda următorului participant desemnat prin tragere la sorţi. 

Premiile vor fi decernate în cadrul unei ceremonii care va fi organizată la sediul Spațiului Public Euopean, 

str. Vasile Lascăr nr.31, sector 2, București, în data de 07 iunie 2018, ora 15:00, ceremonie care va fi 

urmată de evenimentul de prezentare a instituţiilor Uniunii Europene.  Câștigatorul/câștigătoarea trebuie 

să prezinte Organizatorului un document din care să rezulte că este persoana desemnată pentru 

ridicarea premiului. 

  

Mai multe detalii despre Organizator: 

Website: www.europarl.ro  

Facebook: www.https://www.facebook.com/EPIO.Romania 

E-mail: epbucarest@europarl.europa.eu 

Tel: 021 405 0880 
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