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Provocare: “ Cel mai trăsnit filmuleț despre știință ”
REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. Organizatori

Universitatea Maritimă din Constanța (denumită în continuare „Organizator”), în cadrul
evenimentului „Noaptea Cercetătorilor 2020 – DoReMi-RO”.
Proiectul/Provocarea se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este
obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul
regulament sau de a prelungi perioada provocării pe parcursul derulării acesteia, dar nu
înainte de a modifica prezentul regulament și de a anunța acest lucru public.
2. Participanți

La această provocare poate participa orice elev, coordonat de un profesor, care acceptă
condițiile prezentului regulament.
Categorii participanți:
● Elevi ciclul primar – clasele I-IV;
● Elevi ciclul gimnazial – clasele V-VIII;
● Liceeni – clasele IX-XII;
● Studenți.
Categorii arte vizuale:
● materiale video (HD) de 2-3 minute, în tematica proiectului/provocării.
Nu pot participa la acesta provocare rudele de gradul întâi ale organizatorilor.
3. Tematica Provocării

Tema Provocării: “Cel mai trăsnit filmuleț despre știință” ;
Materialele vor fi realizate într-o manieră personală și vor reflecta concepția participantului
privind „Cel mai trăsnit filmuleț despre un experiment științific”.
La editarea filmulețului, la începutul și sfârșitul acestuia se va adauga banner-ul oficial al
proiectului
pe
care
îl
găsiți
la
linkul:
https://noapteacercetatorilor.ro/wpcontent/uploads/2020/09/Top_Constanta.png
Totodată la finalul filmulețului se adaugă numele persoanelor participante la realizarea
acestuia. Încurajam implicarea părinților în punerea în practică a acestui demers științific
distractiv.
Materialele trimise care se încadrează în tematica evenimentului vor fi prezentate on-line pe:
Pagina web a UMC
YouTube – UMC TV
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https://ro-ro.facebook.com/universitateamaritima
4. Cum mă înscriu?

Înscrierile se vor realiza prin trimiterea filmulețului pe adresa organizatorilor până la data de
25 noiembrie 2020.
5. Calendarul concursului
● Înscrieri: 15.11.2020 – 25.11.2020
● Jurizare/Like-uri: 26.11.2020-27.11.2020
● Anunțarea câștigătorilor se va realiza în data de 27.11.2020 în cadrul

evenimentului Noaptea Cercetătorilor 2020.
6. Jurizare

Materialele vor fi analizate de o comisie de evaluare constituită din reprezentanți ai
organizatorilor. Decizia juriului este finală și nu poate fi contestată.
7. Utilizarea materialelor video, copyright

Participanții cedează organizatorilor dreptul de a le utiliza materialele numai în scopul
promovării evenimentului „Noaptea Cercetătorilor”, iar organizatorii garantează menționarea
numelui realizatorilor alături de lucrările reproduse. Materialele nu vor fi folosite pentru
obținerea de foloase materiale pentru organizatori sau terți, iar toate drepturile de autor rămân
în posesia autorilor.
8. Premii

Toți participanții și profesorii coordonatori vor primi diplome de participare la proiect și alte
surprize din partea organizatorilor.
9. Alte precizări

Organizatorii vor asigura suportul logistic pentru organizarea proiectului, conform
regulamentului. Nerespectarea uneia din condițiile sus menționate atrage după sine
descalificarea concurentului sau a lucrării respective. Înscrierea în „provocare” implică
acceptarea integrală de către participanți a condițiilor prezentului regulament.
Prin înscrierea în Provocare, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și
se obligă să le respecte ca atare, înțelegând pe deplin toate efectele acestora.
Înscrierea în „Provocare”, derularea și efectele acesteia implică colectarea și prelucrarea de
date cu caracter personal. Datele personale care se colectează sunt: nume, prenume, vârsta,
localitatea de domiciliu, telefon, email, semnătura. Scopul colectării și prelucrării datelor
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personale îl reprezintă exclusiv: înscriere, derularea Evenimentului, validarea participanților și
înmânarea premiului (prin serviciile de curierat).
Pentru orice întrebări cu privire la regulamentul concursului trimiteți un mesaj la adresa
mircea.zus@cmu-edu.eu

