
 
 
 
 

 

                                        Regulament de participare 

 

 Art.1 Organizatorul concursului „Zilele indragostitilor” 

 

 1.1CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTI – PROEDUS, 

cu sediul în București, Bvd. Splaiul Independenței, nr 2, sector 5, cod fiscal 26597213, 

reprezentat prin Director -Florin Diaconescu, în calitate de Director,  

 

Organizează concursul “Zilele Îndrăgostiţilor” în mediul online, pe site-ul scoalatv.ro.  

 

1.2 Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit 

în cele ce urmează „Regulament”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt 

prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs.   

 

Art 2. Perioada de desfășurare a concursului Concursul „Zilele indragostitilor” se desfășoară în 

perioada 8 februarie – 17 martie 2017 astfel:  

a.Pe 8.02.2017 postarea formularului de concurs pe site-ul scoalatv.ro  

b.Intervalul 9.02.-24.02.2017 completarea formularului de înscriere și urcarea materialelor  

c.Intervalul 25.02.2017 – 2.03.2017 perioada de evaluare/verificare a materialelor în vederea       

d.postării lor pe site-ul scoalatv.ro  

e.Intervalul 3.03.2017 – 14.03.2017 perioada de votare a cuplului preferat  

f.Intervalul 15.03.2017 – 16.03.2017 jurizarea voturilor și publicarea, pe site-ul scoalatv.ro și pe 

paginile de facebook ale Proedus și ScoalaTv Oficial, a câștigătorilor concursului  

g.Pe 17.03.2017 premierea cuplurilor câștigatoare în cadrul unei ceremonii „ Perechea anului 

2017”.  

  

Art.3 Premiile oferite 

3.1 Premiile oferite în cadrul acestui concurs constau în bani și vor fi distribuite astfel: 

a. Premiul I – 1 000 lei/cuplu  

b. Premiul al II-lea – 700 lei/cuplu  

c. Premiul al III-lea – 500 lei/cuplu  

d. Premiul al IV-lea – 300 lei/cuplu  

e. Premiul al V-lea – 200 lei/cuplu  

3.2 Valoarea premiilor este netă.   

 

Art. 4 Mecanismul de desfășurare a concursului 

4.1 Concursul se va desfășura pe site-ul scoalatv.ro, pe toată perioada specificată la Art 2. 

4.2 Participanții trebuie să: 

a. completeze formularul de înscriere postat pe site-ul scoalatv.ro   

b. să încarce o galerie de 10 fotografii relevante pentru cuplu, care să descrie cât mai bine 

povestea de dragoste, dar să fie realizate în locații semnificate din București.  

c. să relizeze un video de maximum 1 minut (30MG) în care ambii parteneri își vor face declarații 

de dragoste, care să cuprindă și următoarele cuvinte: hârtie, iubire, bani, excursie, nebunie.  

d. să descrie, pe scurt, cum s-au cunoscut cei doi parteneri. 



 
 
 
 

 

4.3 Formularul trebuie să aibă toate câmpurile completate corect, lizibil, cu litere mici, font-times 

new roman, size – 12.   

4.4 Completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate sunt descalificate 

din concurs.  

4.5 Galeria foto trebuie să cuprindă 10 poze în format JPG ( portret și/sau lanscape), minimum 

100Kb, rezoluție minimă 1280*720, care să  reprezinte povestea de dragoste a cuplului și care să 

se încadreze în limitele decenței.  

4.6 Video de maximum 1 minut (30 MG), formatul filmului să fie: HDV-1440*1080 pixeli, HD – 

1920*1080 pixeli, rezoluție 25fps – 30fps, să aibă sunet care să se încadreze între parametri  

44khz – 48khz.  

4.7 Povestea despre cum s-a cunoscut cuplul va fi redată în scris, într-un word, pe jumătate de 

pagină A4 (minimum 500 de caractere – maximum 2000 de caratere cu spații). 43.8 

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge și scoate din concurs fotografiile și/sau video-urile 

care nu se încadrează în limitele decenței, care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios.  

4.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica dacă elevii înscriși în concurs învață la unitățile 

de învățământ completate în formular.   

 

Art.5 Modalitatea de votare 

5.1 Orice persoană poate vota o singură dată, de pe un singur IP, cuplul preferat.  

5.2 Votul se va realiza doar pe site-ul scoalatv.ro.  

5.3 Cuplurile câștigătoare vor fi desemnate în funcție de numărul de voturi obținute. Cuplul cu 

cele mai multe voturi este desemnat câștigătorul concursului și obține Premiul I. Apoi, în ordinea 

descrescătoare a numărului de voturi, vor fi desemnați câștigătorii Premiilor II, III, IV și V.    

 

Art.6 Acordarea premiilor  

6.1 Lista câștigătorilor va fi afișată pe site-ul scoalatv.ro și pe paginile de facebook ScoalaTv 

Oficial și Proedus.  

6.2 Cuplurile câștigatoare vor fi premiate în cadrul unei ceremonii intitulată „Perechea anului 

2017” , care se va desfășura pe data de 17 Martie 2017, la Palatul Național al Copiilor.  

6.3 Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii trebuie să prezinte actul de identitate, în 

original, organizatorului.   

 

Art.7 Ceremonia de premiere   

7.1 Ceremonia de premiere va avea loc în data de 17 Martie 2017, la Palatul Național al Copiilor 

7.2 Este obligatorie prezența ambilor membri ai cuplului înscriși în concurs.  

7.3 Recomandăm ca fiecare membru al cuplului să poarte, în cadrul ceremoniei, un obiect 

vestimentar sau un semn distinctiv de culoare roșie.     

 

Art.8 Dreptul de participare la concurs 

8.1 Participanții în cadrul acestui concurs sunt elevii de liceu( clasele IX – XII ). 

8.2 Câștigătorii minori vor intra în posesia premiilor , în prezența unuia dintre părinți.  

 

Art.9 Prin participarea la concurs, cuplurile înscrise acceptă prevederile prezentului Regulament. 


