
 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI  

TURNEUL ONLINE AL CLASELOR A 8-A 
An școlar 2020 – 2021 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL, SCOPUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

 
1.1 Organizatorul concursului “TURNEUL ONLINE AL CLASELOR A 8-A” (în continuare denumit 

Concurs) este Colegiul “Școala Națională de Gaz” din municipiul Mediaș, județul Sibiu. 
1.2 Scopul acestui concurs este promovarea Colegiul “Școala Națională de Gaz” din municipiul 

Mediaș prin prezentarea ofertei de școlarizare prin diversele probe din Concurs. 
1.3 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în 

continuare "Regulamentul") pe pagina de internet www.facebook.com/sngmedias, 
https://www.instagram.com/colegiulsng/   dar și pe site-ul colegiului www.sngmedias.ro . 
Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.  
 
 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI 

2.1. Concursul este organizat și se desfăsoara online în perioada 1.04.2021 – 30.05.2021, în zona de 
nord a județului Sibiu, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își 
rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau 
înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel putin 24 de 
ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.  

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice elev din ciclul gimnazial, clasa a VIII-a din municipiul 
Mediaș și localitățile limitrofe.  

3.2. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivoca 
a prezentului Regulament.  

3.3. Concursul se desfășoara exclusiv pe internet, pe pagina www.facebook.com/sngmedias, 
https://www.instagram.com/colegiulsng/  dar și pe site-ul colegiului www.sngmedias.ro.  

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR 

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un 
participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a 
înscris utilizând date false, sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu 
respectă prevederile Regulamentului.  

 



 
 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI 

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Consurs poate participa fără a plăti taxă, în perioada 
1.04.2021 – 30.04.2021, ora 24:00. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:  

5.1.1. Să confirme împreuna cu profesorul coordonator proiectul la care se înscrie pe 
www.sngmedias.ro/turneu. 

5.1.2. Să încarce acordul pentru prelucrarea datelor, completat și semnat de un 
părinte/tutore.  

5.1.3. Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul 
www.sngmedias.ro  

 
5.1.4. Forma finală a proiectului să se încadreze în tematica probei și să nu conțină elemente 
obscene. 
 

5.2. Elevii vor participa la Concurs, care se desfășoară online, organizat pe domenii, în funcție de 
specializările liceului. Aceștia vor realiza materiale foto/video, pentru fiecare profil, care vor fi 
ulterior încărcate pe site-ul www.sngmedias.ro/turneu la secțiunea fiecărei probe. Proiectele vor fi 
postate pe paginile de socializare ale liceului și, în luna mai, se va derula un proces de vot online. 
Proiectul cu cele mai multe voturi va fi declarat câștigător. Prin tematica abordată, elevilor li se 
propune să descopere valori economice și turistice ale zonei, să identifice soluții pentru o dezvoltare 
durabilă a regiunii în care trăiesc și tehnologii adecvate evoluției științei iar rezultatul a ceea ce au 
realizat va fi concretizat sub forma unor proiecte foto/video. Lucrarea finală se va încărca pe 
WeTransfer, Google Drive sau orice site de distribuit fișiere (fileshare). La final, linkul se va insera în 
formularul de înscriere. 
 
5.3. Platforma de votare va fi disponibilă după 30.04.2021. Participanții pot folosi rețelele de social-
media pentru a distribui propriul proiect în scopul de a aduna cât mai multe voturi.  

SECȚIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR 

6.1. Valoarea netă totală estimată a premiilor este de 7000 RON.  

6.2. Organizatorul va desemna câștigătorii pe baza voturilor de la fiecare probă, de pe website-ul 
www.sngmedias.ro/turneu  

6.3. Căștigătorii și profesorii coordonatori ai acestora vor fi anuntati pe pagina de 
Facebook/Instagram.  

6.4. Școala câștigătoare va fi desemnată prin numărul total de puncte adunate de la fiecare probă. 
(Locul 1: 5 puncte; Locul 2: 4 puncte; Locul 3: 3 puncte; Locul 4: 2 puncte; Locul 5: 1 punct) 

6.5. În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din 
lista de rezervă, în ordinea în care au fost extrași. 



 
6.6. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi 
formulată în scris de către participant sau profesor coordonator și depusă personal în termen de 
maxim 5 zile de la data încheierii concursului, la Colegiul Școala Națională de Gaz, de pe strada 
Metanului nr. 1, municipiul Mediaș. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca 
rezolvare contestației pe cale amiabilă.  

6.7. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul 
concurs.  

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII 

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără 
notificări prealabile. Acest lucru se aplică și în cazul în care extragerile nu pot fi desfășurate conform 
planului, din cauza, spre exemplu, unor defecțiuni de hardware sau software.  

7.2. Orice anulare prematură a extragerilor nu implică drepturi pentru participanți.  

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificari adecvate în cadrul website-ului 
www.facebook.com/sngmedias  

SECȚIUNEA 8. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

8.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii, suferite de către câștigător, indiferent de 
natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului. 

8.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs 
exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din lista.  

SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

9.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, 
participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să 
intre in baza de date a Organizatorului în vederea efectuarii deliberării, validării, atribuirii premiului, 
pentru indeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.  

9.2. Colegiul Școala Națională de Gaz din municipiul Mediaș, județul Sibiu garantează că prelucrarea 
oricăror date personale va fi făcuta cu respectarea legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă 
persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de 
intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15).  

9.3. Colegiul Școala Națională de Gaz Mediaș se angajează să nu dezvăluie nici un fel de date 
personale către terți, cu excepția împuterniciților acestuia pentru prelucrarea de date personale.  
  



 
SECȚIUNEA 10. FORȚĂ MAJORĂ 

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 
motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de 
a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.  

10.2. Daca o situație de fortă majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea 
Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind 
îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau 
întârziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să 
comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de 
fortă majoră.  

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

11.1. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.  

11.2. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe 
www.sngmedias.ro  

 

 

Pentru orice alte informații despre concurs sau regulament, ne puteți scrie la turneu@sngmedias.ro 
sau la telefon 0723220599 – Pustai Cristina 

 

 

       Director,                                                                                         
Prof. Custelcean Corina                                                            

 

 

 


