Regulament
Condiții de participare:
• În cadrul acestui concurs pot participa echipe de elevi și profesori din învățământ
preuniversitar din județul Suceava.
• Fiecare echipă poate fi formată din 3-5 elevi din aceeași clasă sau clase diferite
ale aceleași școli (de exemplu, o echipă poate fi formată din 2 elevi de la clasă a
V-a și 3 elevi de la clasă a VI-a) și un cadru didactic.
• Cadrul didactic va acea rolul de a ghida și sprijini activitatea copiilor fără a se
implica direct în conceperea materialelor- va încuraja comunicarea, ideile
creative, colaborarea, relaționarea armonioasă și implicarea activă a tuturor
elevilor din echipă la îndeplinirea obiectivului.
• Fiecare echipă va realiza un material de promovare a dreptului la protecție
împotriva abuzurilor sub forma unui clip video.
• Concursul este adresat elevilor claselor gimnaziale( V-VIII).

Înscriere:
• Pentru a se înscrie în concurs, echipele vor completa acest formular, înainte
de 30 noiembrie 2019, unde vor nota link-ul de pe care au un fișier care să
conțină materialul creat de elevi și acordurile privind prelucrarea datelor cu
caracter personal- acordurile sunt anexate acestui regulament. Denumirea
fișierului trimis va conține numele școlii și al profesorului coordonator.
• Fișierele vor fi încercate prin platforma Wetransfer- detalii aici.
• Nu for fi acceptate materialele trimise prin alte mijloace.

Activități:
Fiecare echipă va crea un material video prin care să promoveze dreptul la protecție
împotriva abuzurilor în rândul copiilor, părinților sau profesorilor.

Criterii de eligibilitate a materialelor create:
• Respectarea criteriului privind numărul de membri ai echipei;
• Respectarea regulilor de comunicare și raportare din cadrul concursului;
• Materialele nu trebuie să conțină elemente aflate sub incidența drepturilor
de autor- copyright;
• Materialele nu vor fi publicate înainte de încheierea concursului;
• Materialele nu trebuie să conțină elemente (cuvinte, simboluri, imagini etc.)
indecente, antisemite, antirasiale, xenofobe sau de instigare la violență, mărci
sau denumiri comerciale etc.;
• Materialul video va avea o durata de maxim 5 minute.

Reguli de comunicare cu echipa Salvați Copiii:
• Pentru întrebări și mesaje pe care concurenții doresc să le transmită echipei
Salvați Copiii filiala Suceava, aceștia se vor adresa exclusiv prin email la
suceava@salvaticopiii.ro, menționând în câmpul Subiect Concurs, iar în corpul
emailului, numele și școala de proveniență.
• Vă invităm să citiți cu atenție regulamentul concursului, iar dacă informația pe
care o căutați nu se regăsește aici, să ne adresați întrebări prin email.

Calendar:

13 - 30 noiembrie
30 noiembrie
1 – 6 decembrie
7 decembrie

Formare echipe, realizare materiale
Data limită de înscriere în concurs
Jurizarea
Premierea câștigătorilor

Jurizare:
➢ Criterii de jurizare:
• Relevanța pentru tema concursului, modul în care aceasta este exprimată și
dezvoltată;
• Nota artistică a materialului: originalitate ,stil, grafică;
• Exprimare și complexitatea tehnică: claritatea, coerența, logică, corectitudine.

➢ Echipa de jurizare:
• Membri ai echipei Salvați Copiii;
• Un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean;
• Un reprezentat a Casei Corpului Didactic;
• Un reprezentat al Consiliului Județean al Elevilor.

Certificare și premiere:
Profesorii coordonatori și elevii participanți care au trimis un material valid vor primi
adeverințe care atestă implicarea lor în acest concurs, exclusiv în baza formularului
de înscriere completat de către coordonatorii echipelor. Adeverințele vor fi trimise
de echipa noastră prin email în email în perioada noiembrie – decembrie 2019, în
format exclusiv electronic. Nu vom opera în nicio condiție modificări ulterioare ale
documentelor eliberate pe baza formularului completat.
Premierea echipelor câștigătoare va avea loc în luna decembrie, în Suceava.

ACORD PRIVIND INCLUD EREA ÎN PROIEC T ȘI PRELUC RA REA DATELO R CU CARAC TER
PERSONAL

Subsemna tul/subse mna ta
în

, CNP
calitate

de

părinte/tutore/reprezentant

legal

al

copilului

,
CNP
________declar că sunt de acord ca minorul/a să participe la activitățile
desfășurate de Organizația Salvați Copiii Filiala Suceava în cadrul Concursului „Lasă-mă să te ascult”, având ca
responsabil privind implementarea proiectului din partea Organizației Salvați Copiii pe Nicolae Corniciuc, coordonator de
proiect.
Îmi exprim acordul/nu îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, atât al subsemnatei/ului
cât și ale copilului, de către Organizația Salvați Copiii Romania, în condițiile respectării dispozițiilor legate în vigoare ce
reglementează protecția datelor cu caracter personal 1, pentru o perioada de 3 ani, având în vedere scopul derulării
proiectului. 2 De asemenea, îmi exprim acordul/nu îmi exprim acordul în ceea ce privește utilizarea imaginii și a vocii
acestuia în diverse materiale realizate, în format tradițional sau digital, de către Salvați Copiii, cu respectarea obiectivelor
și misiunii organizației, fără a afecta imagine publica a copilului sau dreptul acestuia la viață intimă, privată și familiară, cu
respectarea prevederilor legate ce reglementează protecția datelor cu caracter personal. Având în vedere mediatizarea
evenimentelor desfășurate de Organizația Salvați Copiii, în presa scrisă și audiovizuală, care poate prelua diferite aspecte
derutate pe parcursul desfășurării proiectului și Ie poate transmite integral sau parțial, live, în mediul offline și online, îmi
exprim acordul/nu îmi exprim acordul în ceea ce privește utilizarea imaginii și a vocii copilului meu.
Declar că nu am și nu voi emite în viitor nici o pretenție financiară sau materială, sub nici o formă, față de Organizația
Salvați Copiii sau față de terți, legată de acest acord, având în vedere că am luat la cunoștință faptul că fotografiile sau filmările
nu vor fi folosite în scopuri comerciale.
Am luat la cunoștință de următoarele drepturi, conform regulamentului european:
dreptul de a primi detalii privind identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile cu operarea datelor de
contact din proiect;
dreptul de a avea acces în orice moment la detalii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele mele și ale copilului
meu;
dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Salvați Copiii a datelor cu caracter personal
inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
dreptul de a mă opune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing;
dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în măsura
în care se impune acest lucru.
În cazul în care voi dori să-mi retrag/modific consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către
Organizația Salvați Copiii, Filiala Suceava, caz în care datele mele vor fi șterse, voi transmite o cerere scrie în acest sens la
adresa: Suceava, str Armeneasca, nr 4, sau prin email la suceava@salvaticopiii.ro.
Data:
Numele și prenume:
Semnătura :

Notă: Se semnează în 2 exemplare originare, unul pentru a fi înmânat titularului și celălalt pentru Salvați Copii
Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanel or fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind
libera circulație a acestor date- http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
2

Se completea ză doar dacă titularul si-a manifestat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform paragrafului
anterior.

ACORD PRIVIND INCLUD EREA ÎN PROIEC T ȘI PRELUC RA REA DATELO R CU CARAC TER
PERSONAL

Subsemna tul/subse mna ta
în

, CNP
calitate

de

părinte/tutore/reprezentant

legal

al

copilului

,
CNP
________declar că sunt de acord ca minorul/a să participe la activitățile
desfășurate de Organizația Salvați Copiii Filiala Suceava în cadrul Concursului „Lasă-mă să te ascult”, având ca
responsabil privind implementarea proiectului din partea Organizației Salvați Copiii pe Nicolae Corniciuc, coordonator de
proiect.
Îmi exprim acordul/nu îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, atât al subsemnatei/ului
cât și ale copilului, de către Organizația Salvați Copiii Romania, în condițiile respectării dispozițiilor legate în vigoare ce
reglementează protecția datelor cu caracter personal 1, pentru o perioada de 3 ani, având în vedere scopul derulării
proiectului. 2 De asemenea, îmi exprim acordul/nu îmi exprim acordul în ceea ce privește utilizarea imaginii și a vocii
acestuia în diverse materiale realizate, în format tradițional sau digital, de către Salvați Copiii, cu respectarea obiectivelor
și misiunii organizației, fără a afecta imagine publica a copilului sau dreptul acestuia la viață intimă, privată și familiară, cu
respectarea prevederilor legate ce reglementează protecția datelor cu caracter personal. Având în vedere mediatizarea
evenimentelor desfășurate de Organizația Salvați Copiii, în presa scrisă și audiovizuală, care poate prelua diferite aspecte
derutate pe parcursul desfășurării proiectului și Ie poate transmite integral sau parțial, live, în mediul offline și online, îmi
exprim acordul/nu îmi exprim acordul în ceea ce privește utilizarea imaginii și a vocii copilului meu.
Declar că nu am și nu voi emite în viitor nici o pretenție financiară sau materială, sub nici o formă, față de Organizația
Salvați Copiii sau față de terți, legată de acest acord, având în vedere că am luat la cunoștință faptul că fotografiile sau filmările
nu vor fi folosite în scopuri comerciale.
Am luat la cunoștință de următoarele drepturi, conform regulamentului european:
- dreptul de a primi detalii privind identitatea și datele de contact ale persoanei responsabile cu operarea datelor de contact
din proiect;
- dreptul de a avea acces în orice moment la detalii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele mele și ale copilului meu;
dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Salvați Copiii a datelor cu caracter personal inexacte/
nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
- dreptul de a mă opune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scop de marketing;
dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în măsura în care
se impune acest lucru.
În cazul în care voi dori să-mi retrag/modific consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către
Organizația Salvați Copiii, Filiala Suceava, caz în care datele mele vor fi șterse, voi transmite o cerere scrie în acest sens la
adresa: Suceava, str Armeneasca, nr 4, sau prin email la suceava@salvaticopiii.ro.

Data:
Semnătura :

Numele și prenume:

Notă: Se semnează în 2 exemplare originare, unul pentru a fi înmânat titularului și celălalt pentru Salvați Copiii
Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanel or fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind
libera circulație a acestor date- http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
2

Se completea ză doar dacă titularul si-a manifestat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform paragrafului
anterior.

