REGULAMENT
PRIVIND DESFĂȘURAREA CAMPANIEI DE
EDUCARE ȘI CONȘTIENTIZARE ECOLOGICĂ
„5 IUNIE – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI”
ANUL 2020
CONCURS „COLȚUL MEU DE NATURĂ”
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL
Concursul „Colțul meu de natură” este organizat de către SC DIVORI PREST SRL, cu sediul în
municipiul Focșani, str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 4, județul Vrancea, înregistrată la O.R.C. sub
nr. J39/108/2004, CUI RO16137820, și de către SC DIVORI MEDIU EXPERT SRL, cu sediul în
municipiul Focșani, str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 4, județul Vrancea, înregistrată la O.R.C. sub
nr. J39/438/2008, CUI RO 23775642.
Concursul se va derula în parteneriat cu SC CARREFOUR ROMANIA SA, cu sediul în municipiul
București, str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Bl. B, Et. 4, Sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/7766/2007,
CUI RO 11588780.
SECȚIUNEA 2. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE
Concursul se va desfășura în perioada 5 – 25 iunie 2020 pe pagina Divori – Consultanță de mediu
din cadrul portalului Facebook (disponibilă la adresa https://www.facebook.com/divoriprotectiamediului/),
pe site-ul www.divori.ro la Secțiunea Proiecte ECO, precum și prin intermediul adresei de e-mail
evenimente@divori.ro.
SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul de adresează elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar (clasele 0 –XII) din
România, care se vor înscrie în concurs.
SECȚIUNEA 4. DESCRIEREA CONCURSULUI
Concursul constă în amenajarea unui „colț verde” (curte, grădină, balcon, terasă, etc.) cu
plante decorative, flori, decorațiuni realizate din obiecte reciclate, etc.
Pentru înscriere, fiecare elev va completa Formularul de înscriere prevăzut în Anexa la prezentul
Regulament. Participarea la concurs se face pe baza unei fotografii a zonei amenajate; fiecare elev se poate
înscrie cu câte o singură fotografie. Fotografiile trebuie să fie autentice, după selecție, Organizatorul și
Partenerul își rezervă dreptul de a verifica autenticitatea acestora.
Fotografiile (fișier tip imagine), împreună cu Formularul de înscriere, vor fi transmise pe e-mail la
adresa evenimente@divori.ro, până la data limită – 25 iunie 2020.
În perioada 26 – 30 iunie 2020 fotografiile înscrise în concurs vor fi publicate pe pagina de Facebook
Divori – Consultanță de mediu.
SECȚIUNEA 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
Criteriile de evaluare sunt originalitatea și creativitatea în amenajarea unui „colț verde”.
Organizatorul va anunța câștigătorii pe pagina de Facebook, în data de 30 iunie 2020.
Premierea câștigătorilor va avea loc în data de 6 iulie 2020.

SECȚIUNEA 6. PREMII
Pe baza fotografiilor transmise, Organizatorul și Partenerul vor acorda premii, după cum urmează:
 Trei biciclete, trei trotinete și trei perechi de role, distribuite astfel:
Categoria de
vârstă
Locul
Locul I
Locul II
Locul III

Elevi din
clasele 0-IV

Elevi din clasele
V-VIII

Elevi din clasele
IX-XII

Bicicletă
Trotinetă
Role

Bicicletă
Trotinetă
Role

Bicicletă
Trotinetă
Role

 Tabletă pentru fotografia care va primi cele mai multe like-uri pe pagina de Facebook.
SECȚIUNEA 7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs
exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.
Participanților la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind
Protectia Datelor - General Data Protection Regulation - GDPR).

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la nr. de telefon 0756.039.802, e-mail:
oana.savin@divori.ro (Persoana de contact: Oana Savin).

ANEXA LA REGULAMENT

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Concursul „Colțul meu de natură”

Nume și prenume: …………………………………………………………………………………………..…
Localitate: ……………..……………………………………………………………………………………..…
Vârstă: ………………………………………………………………………………………………………..…
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………
Unitate de învățământ: …………………..……………………………………………………………………...
Clasa: …………………..……………………….……………………………………………………………...

Data:

