Regulament Intern
Concurs Antreprenor 3D
In cadrul campaniei EDUTECH – Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D! ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN
ROMANIA - AOAR organizeaza concursul Antreprenor 3D, pentru elevii selectati pentru participarea in proiectul
« Meseriasii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D ». Astfel, elevii care vor inscrie in concurs idei de proiecte ce sa propuna
initiative (activitati) antreprenoriale care sa integreze utilizarea imprimantelor 3D, vor putea castiga premii.
Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.
1. ORGANIZATOR:
Concursul Antreprenor 3D este organizat de ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA - AOAR (denumita
in continuare si « Organizator ») cu sediul in str. Calea Grivitei nr.8-10, etaj 6, sector 1, Bucuresti, inscrisa in Registrul
Asociatiilor si Fundatiilor tinut de Judecatoria Sector 3 Bucuresti sub nr. 209/PJ/1994 si in Registrul National al Persoanelor
Juridice Fara Scop Patrimonial tinut de Ministerul Justitiei sub nr. 1152/A/1994 (anterior eronat sub nr. 1600/A/2003), CUI
7721349 Tel: 0213129920; e-mail:promovare@aoar.ro.
2. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat in cadrul proiectului « Meseriasii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D » promovat prin intermediul
campaniei EDUTECH – Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D!, la nivelul celor 20 hub-uri de imprimante 3D selectate in proiect :
·
București la Colegiul Tehnic Mecanic ‘Grivița’, Colegiul Național ‘Elena Cuza’ și ECDL EduHub din Veranda Mall (Colegiul
National Ion Neculce,Colegiul National Cantemir Voda, Colegiul National Gheorghe Sincai si Liceul Teoretic Jean Monnet),
Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă.
Bacău la Colegiul Național ‘Ferdinand I’
Oradea la Colegiul Național ‘Mihai Eminescu’
Timișoara la Colegiul Național ‘Constantin Diaconovici Loga’
Suceava la Colegiul Național ‘Eudoxiu Hurmuzachi’ – Rădăuți
Brașov la Colegiul Național ‘Unirea’
Râmnicu Vâlcea la Colegiul Național de Informatică ‘Matei Basarab’
Tulcea la Colegiul Dobrogean ‘Spiru Haret’
Onești (Bacău) la Colegiul Național Grigore C Moisil;
Botoșani la Colegiul Național A.T.Laurian;
Bârlad (Vaslui) la Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza;
Cluj-Napoca la Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu;
Arad la Colegiul Național Preparandia - Dimitrie Tichindeal;
Satu Mare la Colegiul Național Ioan Slavici;
Constanța la Colegiul Național Mihai Eminescu;
Miercurea-Ciuc (Harghita) la Colegiul Național Marton Aron;
Pitești (Argeș) la Colegiul Național Ion C. Brătianu.
3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul se desfasoara in perioada 01 aprilie 2019 – 30 iunie 2019.
Castigatorii vor fi desemnati prin decizie interna pana cel tarziu la data de 30 iunie 2019 de catre o comisie juriu, desemnata
de Organizator.
4. INSCRIEREA IN CONCURS
Pentru a participa la concurs, elevii trebuie :
 sa fie inscrisi in invatamantul preuniversitar din Romania
 sa fie elevi la o unitate scolara inclusa in proiectul « Meseriasii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D »
 sa fie selectati intre elevii care au participat la pregatirea si certificare pe modulul ECDL 3D Printing in cadrul
proiectului « Meseriasii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D »
 sa inscrie ideea de proiect in concursul Antreprenor 3D prin transmiterea unei surte descrieri (document text) pe
adresa de e-mail contact@3dutech.ro pana cel tarziu la data de 31 mai 2019.
Scurta descriere (document text) trebuie sa cuprinda :
1.Titlul concursului – Antreprenor 3D;
2.Numele şcolii ;
3.Numele elevului;
4.Descrierea initiativei (activitatii) antreprenoriale care sa integreze utilizarea imprimantelor 3D;
5.Date de contact (telefon/ email).
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Respectarea tuturor conditiilor mai sus mentionate duc la inscrierea automata a elevilor in concurs.
Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire
la participant adevarate si corecte.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva
participare valida.
5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Poate participa la acest concurs orice persoana fizica - elev intr-o unitate scolara din invatamantul preuniversitar din
Romania selectata in proiectul « Meseriasii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D » - indiferent de sex, nationalitate sau
religie.
Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot participa: angajatii Organizatorului precum si sotul/sotia si rudele de
gradul I si II ale acestora.
6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Stabilirea ierarhiei concurenţilor şi desemnarea câştigătorilor se vor realiza de către un juriu numit de către
Organizator. Organizatorul îşi rezervă toate drepturile în privinţa modului de organizare şi funcţionare a comisiei.
Vor fi desemnati 2 castigatori pe baza deliberarii comisiei juriu desemnate de catre Organizator.
Comisia va valida cei 2 castigatori luand in calcul cele mai inovative si fiabile idei de proiecte care sa integreze
imprimantele 3D in initiative de antreprenoriat.
Rezultatul concursului va fi anuntat pe www.3dutech.ro si pe pagina 3dutech de pe website-ul www.facebook.com
si prin contactarea castigatorilor de catre Organizator prin telefon si e-mail in perioada 1-30 iunie 2019, urmand ca, ulterior,
castigatorii sa primeasca de la Organizator premiile.
Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorii telefonic/e-mail, in minimum 10 zile lucratoare de la data
castigarii concursului.
Premiile concursului vor fi acordate numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de predare a premiului.
7. PREMII
Premiile acordate au o valoare totala de 300 eur si constau in :
 1 x suma de bani in valoare de 200 eur in contul bancar mentionat de castigator, pentru Premiul I, acordat Elevului
cu cea mai inovativa si fiabila idee de proiect antreprenorial
 1 x suma de bani in valoare de 100 eur, in contul bancar mentionat de castigator, pentru Premiul al II-lea.
In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiilor constand in sumele de bani mentionate mai sus prin
contravaloarea acestora in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul
sau mai multi terti.
Premiile concursului sunt acordate numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de predare a premiilor, care includ
transmiterea de catre fiecare castigator catre ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA - AOAR la adresele
de email contact@3dutech.ro si office@penrose-cdb.com a copiei actului de identitate si a contului bancar in care sa se
poata vira premiul.
Premiile vor fi transmie prin transferul intr-un cont bancar pus la dispozitia Organizatorului de catre fiecare
castigator.
Organizatorul are obligaţia de a calcula, reţine şi vira impozitul pe venitul din premiu, precum si orice alte taxe,
impozite sau contributii cu regim de retinere la platitorul de venit, pentru câştigător.
Premiul va fi acordat fiecarui castigator sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii
prezentului regulament.
Daca persoana declarata castigatoare nu raspunde telefonic/e-mail in termen de maximum 20 zile lucratoare de la
data stabilirii rezultatului concursului sau nu face dovada indeplinirii conditiilor de participare sau refuza premiul castigat,
premiul respectiv nu se acorda.
8. AMANAREA/INTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul va putea fi amanat/intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a
anunta publicul prin intermediul site-ului web www.3dutech.ro.
9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestui concurs.
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:
 colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind date cum ar fi, dar fara a se limita la:nume/
prenume, varsta, nr de telefon, adresa email, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in
scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

2

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile
stabilite prin Regulament.
Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate
de situatia personala.
Participantii au, in conformitate cu Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de a solicita
rectificarea datelor, dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor, Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat),
Dreptul la portabilitatea datelor procesate, opozitie la procesarea datelor, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantelor de judecata.

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului
Regulament si obligativitatea respectarii acestora.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, in masura in care se
va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare
numai dupa aducerea acestora la cunoastinta participantilor.
Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.
In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiul castigat nu se va acorda.

11. CONTACT
Pentru mai multe informatii referitoare la concurs va rugam sa ne scrieti la contact@3dutech.ro sau
promovare@aoar.ro

Mihaela Ramona Popescu
Director economic
ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA – AOAR
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