
Regulamentul Concursului „De ce îmi place…”

Organizatorii Concursului

Institutul  Român pentru  Drepturile  Omului  (IRDO),  cu  sediul  în  București,
sector  2,  Piaţa  C.  A.  Rosetti  nr.4,  etaj  7,  înființat  prin  Legea  nr.  9/1991,
reprezentat  legal  prin  ADRIAN BULGARU,  în  calitate  de  Director  Executiv,
denumit în continuare ORGANIZATOR

și

Grupul Editorial Corint, cu sediul în București, sector 1, str. Mihai Eminescu,
nr. 54 A, reprezentată de DANIEL PENESCU, în calitate de Director SC Corint
Logistic SRL, denumită în continuare ORGANIZATOR

organizează Concursul de eseuri intitulat „De ce îmi place…”(numele va fi 
completat de participanți și va face referire la personalitatea culturală sau la 
figura istorică aleasă).

Concursul se va desfășura cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul
regulament, denumit în continuare REGULAMENTUL.

Termenii și condițiile prezentului REGULAMENT, așa cum sunt prezentate mai
jos, sunt

obligatorii pentru toți participanții la concurs. Participarea la concurs atrage 
acceptarea

implicită, necondiționată și fără rezerve de către aceștia a prezentului 
REGULAMENT.

ORGANIZATORII  își  rezervă  dreptul  de  a  modifica  și/sau  de  a  întrerupe
concursul în orice moment, anunțând însă publicul în prealabil, prin folosirea
oricăror mijloace mass-media.

Participarea la Concursul vizat de prezentul REGULAMENT implică acceptarea
necondiționată,  exclusivă  și  irevocabilă  a  participanților  ca  numele  și
materialele  transmise  ORGANIZATORILOR,  să  poată  fi  făcute  publice  și
exploatate de către ORGANIZATORI  fără niciun  fel  de pretenții  din  partea
participanților și câștigătorilor. Participanții și câștigătorii renunță la a solicita
organizatorului  vreo  sumă  de  bani  sau  vreo  altă  prestație  din  partea
ORGANIZATORILOR  pentru  exploatarea  drepturilor  patrimoniale  de



autor/conexe (prevăzute de Legea nr. 8/1996) aferente materialelor trimise
de  aceștia.  De  asemenea,  participarea  la  concurs  implică  exprimarea
acordului de fotografiere din partea reprezentanților legali ai copiilor, pentru
imaginile realizate la festivitatea de premiere, și a acordului de utilizare a
acestor imagini pentru diseminarea evenimentului organizat.

Organizatorul se obligă sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind
protecția datelor personale ale participanților stocate pe durata Concursului.
Ca atare, ORGANIZATORII se angajează să păstreze confidențialitatea datelor
personale ale participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în
vigoare.

Participanții la concurs

Prezentul concurs se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse 
între 12 și 16 ani (vârste împlinite la data debutului Concursului), cu 
domiciliul pe teritoriul României.

Durata Concursului

Concursul „De ce îmi place…” (numele personalității culturale sau a figurii 
istorice alese) se desfășoară pe durata a 31 zile, în perioada 20 
noiembrie-20 decembrie 2018 (inclusiv).

Desfășurarea Concursului

Pentru a înscrierea la Concurs, participanții trebuie:

- să formuleze în scris și să trimită, pe adresa de mail office@irdo.ro, un 
eseu de 1000-2000 de semne (1/2- 1 pagină A 4),

- în care să prezinte argumente pentru alegerea personalității din titlu
- să parcurgă prezentul REGULAMENT

Înscrierea la Concurs

Prin  trimiterea  pe  adresa  office@irdo.ro   a  răspunsurilor  formulate,
participanții  vor  fi  automat considerați  înscriși  în  Concurs.  Data  limită  de
trimitere a răspunsurilor este 20 decembrie 2018. Răspunsurile primite după
această dată nu vor mai fi luate în considerare.

Alături de răspunsuri, participanții își vor menționa în email numele și vârsta
(necesare pentru completarea Diplomelor),  precum și adresa de domiciliu.
Datele  furnizate  de  participanți  se  vor  considera  drept  reale,  corecte  și
complete.
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Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia
garantează  că  are  vârsta  cuprinsă  între  12  ani  (minimum)  și  16  ani
(maximum),  că  locuiește  În  România  și  că  aceste  lucruri  se  pot  dovedi
ulterior cu acte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate 
ORGANIZATORILOR (de către

oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează 
fără îndeplinirea

vreunei formalități înaintea participanților.

Etapele Concursului

Anunțarea Concursului: 20 noiembrie 2018

Primirea eseurilor pe adresa de email menționată mai sus: 20 noiembrie-20 
decembrie 2018

Jurizare: 20 decembrie 2018-10 ianuarie 2019

Anunțarea câștigătorilor (pe adresele de email ale acestora): 11 ianuarie

Premierea:  15  Ianuarie  2019,  Ziua  Culturii  Naționale,  la  sediul  Muzeul
Municipiului  București  –  Palatul  Șuțu  (Bd.  I.C.  Brătianu,  nr.  2),  ora  18.30.
Eventualele  schimbări  legate  de  ora  de  desfășurare  vor  fi  anunțate  pe
adresele de email ale câștigătorilor.

Jurizare

În notarea eseurilor primite, vor fi luate în considerare următoarele criterii:

- încadrarea în temă, respectarea subiectului (alegerea unei personalități
culturale sau a unei figuri istorice)

- respectarea exigențelor privind numărul de caractere necesar – ½ -1 
pagină A 4 (1000-2000 de semne)

- originalitatea lucrării

- construirea unei argumentații logice și coerente



- reguli de punere în pagină, corectitudinea exprimării, ortografie

Premii

Vor fi acordate următoarele premii, în total de 10:

Premiul I (2)

Premiul II (2)

Premiul III (3)

Mențiuni (3)

Acestea vor consta în  pachete de cărți oferite de Grupul Editorial Corint.

De  asemenea,  toți  câștigătorii  vor  primi  și  diplome oferite  de  Institutul

Român pentru Drepturile Omului. O vizită gratuită a muzeului va fi oferită

câștigătorilor desemnați, de către Muzeul Municipiului București, exclusiv în

data de 15 Ianuarie 2019, data premierii.

Intrarea în posesia premiilor se va face astfel:

Câștigătorii vor fi premiați printr-o ceremonie specială, care va avea loc în
data de  15 Ianuarie 2019, la sediul Muzeul Municipiului București –
Palatul Șuțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2), începând cu ora 18.30.

Câștigătorii  care  nu  pot  participa  la  ceremonia  de  premiere,  vor  primi
premiile prin colet, la adresa menționată în emailul de înscriere la Concurs.



Alte clauze

Deciziile ORGANIZATORILOR privind Concursul sunt definitive și aplicabile 
tuturor participanților.

Eventualele litigii  apărute între ORGANIZATORI și  participanți cu privire la
orice  aspect  legat  de  desfășurarea  Concursului  se  vor  soluționa  pe  cale
amiabilă.


