
  
 

Regulamentul Concursului „Drepturi și Responsabilități” 

 

Organizatorii Concursului 

Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), cu sediul în București,  Piaţa C. A. 

Rosetti nr.4, etaj 7, sector 2, 021051, înființat prin Legea nr. 9/1991, reprezentat legal prin 

ADRIAN BULGARU, în calitate de Director Executiv, denumit în continuare ORGANIZATOR. 

și  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 6, cu sediul în 

București, sector 6, str. Cernișoara, nr. 38-40, înființată prin Hotărârea Consiliului Local sector 6 

nr.6/01.03.2005, reprezentată de GABRIELA SCHMUTZER, în calitate de Director General, 

denumită în continuare PARTENER 

organizează Concursul „Drepturi și Responsabilități”. 

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. 

ORGANIZATORUL 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, (eventualele) fotografii și materialele create 
de aceștia și de câștigători să poată fi făcute publice și exploatate de către ORGANIZATOR 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 
ORGANIZATORULUI pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevăzute de 
Legea nr. 8/1996) aferente materialelor trimise de aceștia. 

Organizatorul se obligă sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protecția datelor 
personale ale participanților stocate pe durata Concursului. Ca atare, Organizatorul 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 cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani (vârste împlinite la 

data debutului Concursului), cu domiciliul în sectorul 6 al Capitalei. 

Durata Concursului 

Concursul „Drepturi și Responsabilități” se desfășoară pe durata a 12 zile, în perioada 30 

octombrie-10 noiembrie 2017 (inclusiv).  

Desfășurarea Concursului 

Pentru a participa la Concurs, copiii trebuie să: 

- să parcurgă materialul de prezentare a drepturilor copilului postat pe pagina de 

facebook  și/sau de web a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

sector 6, alături de prezentul REGULAMENT  

- să formuleze în scris și să trimită, pe adresa de mail office@irdo.ro, cel puțin 3 exemple 

de îndatoriri pe care consideră că le au la rândul lor față de familie, școală, 

educatori/profesori, prieteni, colegi, autorități, comunitate, țară etc., în completarea 

drepturilor prezentate în materialul amintit 

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 10 noiembrie 2017. 

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. 

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are 

vârsta cuprinsă între 10 ani (minimum) și 14 ani (maximum), că locuiește pe raza sectorului 6 al 

Capitalei și că aceste lucruri se pot dovedi ulterior cu acte.  
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În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate ORGANIZATORULUI (de către 

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

vreunei formalități înaintea participanților. 

Premii 

Toți participanții la Concurs vor primi o diplomă de participare – Diploma de Campion al 

Drepturilor Copilului.  

În urma jurizării răspunsurilor primite de către echipa Institutului Român pentru Drepturile 

Omului, cele mai bine argumentate, mai interesante și mai originale răspunsuri vor fi premiate 

cu premii în cărți oferite de IRDO. 

Intrarea în posesia premiilor se va face astfel: 

- diplomele de Campion al Drepturilor Copilului vor fi trimise către participanți online, la 

adresa de mail de pe care s-a realizat înscrierea și de la care au fost trimite răspunsurile, 

în perioada 20-30 noiembrie 2017 

- câștigătorii celor trei premii în cărți vor fi premiați printr-o ceremonie specială și vor 

invitați la un atelier ludic-instructiv cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a 

Drepturilor Copilului, care va avea loc în data de 18 noiembrie 2017, începând cu ora 

10.30, la Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu-Grant. 

Alte clauze 

Deciziile ORGANIZATORULUI privind Concursul sunt definitive și aplicabile tuturor 

Participanților. 



  

Eventualele litigii apărute între ORGANIZATOR și participanți cu privire la orice aspect legat de 

desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă. 

 

 


