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Regulament Concurs Vocea Ta Vocea Copiilor (VTVC) - an școlar 2021-2022 

 
1. Prezentare Generală 

ASOCIAȚIA “LUME BUNĂ” organizează gratuit Concursul de creativitate online Vocea Ta Vocea Copiilor (VTVC) – an 
școlar 2021-2022.  

Prezentul regulament definește cadrul de organizare și desfășurare a Concursului online Vocea Ta Vocea Copiilor 
(VTVC)  și este valabil pentru anul școlar 2021-2022. 

Participarea la acest concurs este gratuită și implică acceptarea și respectarea de către participanți a prevederilor 
prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulament”). 

Regulamentul, precum și detaliile concursului, sunt disponibile pe site-ul oficial al Organizatorului, pe toată perioada 
derulării concursului: https://www.asociatialumebuna.com/vtvc-4/  

 

2. Organizator 
Concursul online Vocea Ta Vocea Copiilor (VTVC) este organizat de ASOCIAȚIA “LUME BUNĂ”  (numit în cele ce 
urmează “Organizatorul”) cu sediul social în Bucureşti, Str Aleea Izvorul Oltului, nr 4, bl 33, Ap 97, Sector 4, București, 
telefon: 0721621327, e-mail contact@asociatialumebuna.com, reprezentată prin D-na Popescu Larisa, având funcţia 
de Președinte al Asociației. 
 

3. Locul de desfășurare a Concursului 

Concursul  Vocea Ta Vocea Copiilor (VTVC) – an școlar 2021-2022 este organizat online pe întreg teritoriul României. 

 
4. Perioada de desfășurare a Concursului 

Concursul Vocea Ta Vocea Copiilor (VTVC) – an școlar 2021-2022 se desfășoară în perioada 01.02.2022  - 31.05.2022 
cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.  

Calendarul Concursului este: 

01.02.2022  – 15.03.2022:  perioadă transmitere lucrări realizate de elevii participanți 

16.03.2022  – 15.04.2022:  perioadă de evaluare a lucrărilor 

20.04.2022:    publicarea listei finale a câștigătorilor 

 

5. Condiții de participare la Concurs 

Concursul Vocea Ta Vocea Copiilor (VTVC) se adresează tuturor elevilor din învățământul primar (I - IV, clasa 
pregătitoare) și învățământul gimnazial (V-VIII) care sunt înscriși în unități școlare aflate în mediul rural din România sau 
unități școlare cu vulnerabilitate ridicată și risc de abandon școlar aflate în mediul urban din România, indiferent de sex, 
naționalitate sau religie și doresc să se exprime cât mai autentic şi creativ în abordarea tematicii propuse pentru această 
ediție. 

a. Tematica ediției: Cum arată și ce înseamnă pentru tine să fii motivat?  

b. Creațiile sunt la alegere: desen/ pictură/ colaj/ în scris (eseu sau poezie). 

i. Lucrările de artă plastică (desen/pictură/colaj) vor fi realizate pe o coala format A4  

ii. Lucrările de scriere creativă (eseu/ poezie) vor fi realizate pe maxim 2 coli format A5.  

Fiecare lucrare va fi scanată sau fotografiată în format .JPG și redenumită cu cod înregistrare 
concurent, clasă, școală, localitate.  

Codul de înregistrare concurent este format din: abreviere județ scrisă cu majuscule și nr. ordine 
concurent.  

Exemplu pentru o unitate scolara care are 3 concurenți- un elev clasa a-IIIa și 2 elevi clasa a-
IVa: BT1_3_Școala Primară nr2_Stâncești, BT2_4_Școala Primară nr2_Stâncești, BT3_4_Școala 
Primară nr2_Stâncești 

c. Mecanismul de trimitere a creațiilor: 

https://www.asociatialumebuna.com/vtvc-4/
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i. Toate lucrările sunt trimise doar în format online scanat sau foto. Elevii pot participa la concurs doar 
cu o singură lucrare la alegere dintre cele menționate (desen/ pictură/ colaj/ eseu/ poezie). 

ii. Pentru participare la concurs, fiecare profesor coordonator va trimite un email pe adresa 
contact@asociatialumebuna.com, în care menționează în corpul email-ului: numele școlii, județul, 
localitatea, numele profesorului coordonator și datele de contact ale acestuia: email și nr telefon. 

iii. Fiecare profesor coordonator va încărca lucrările elevilor participanți pe Google Drive, folosind un 
link primit din partea organizatorului în momentul înscrierii în concurs. 

iv. De asemenea, tot pe Google Drive, va încărca și un document excel în care completează toți elevii 
participanți. Draftul editabil de la document îl primește fiecare profesor coordonator împreună cu 
link-ul primit din partea organizatorului în momentul înscrierii în concurs. 

 

 

6. Jurizarea Concursului Vocea Ta Vocea Copiilor (VTVC) 
Comisia de evaluare a lucrărilor va fi alcătuită din profesioniști calificați, cu experiență în evaluare, care sunt activi în 
acest sector.  
 
Criterii de evaluare: 
Evaluarea se va face de către Comisia de evaluare pe baza criteriilor din Grila de Evaluare_Anexa 1 

● Respectarea temei precizate (3 puncte),  
● Creativitate/originalitate (3 puncte),   

● Specificitate (3 puncte).   
Totalul maxim va fi de 10 puncte (1 punct din oficiu + 9 puncte conform celor precizate mai sus).  
 

Pentru jurizarea proiectelor primite de la concurenți se vor avea în vedere următoarele: 

● Concurentul, prin profesorul coordonator, trebuie să trimită lucrarea în perioada alocată transmiterii de lucrări, 
respectiv până pe data de 15.03.2022, ora 16.00. 

● Din procesul de selecție vor fi eliminate lucrările considerate neterminate sau sunt suspecte că au fost lucrate 
de adulți, dar și  acele lucrări care nu se încadrează în cerințe: tematica, coala A4 (arte plastice), coala A5 (scriere 
creativă) sau nu sunt scanate în format JPG și trimise conform regulamentului. 

● Lucrările nu trebuie să conțină cuvinte, simboluri și imagini indecente, antisemite, antirasiale, xenofobe sau de 
instigare la violență etc. Orice astfel de înscrieri vor fi descalificate. 

 
Departajarea câștigătorilor va fi făcută pe bază de punctaj. Punctajul alocat fiecărei înscrieri valide va consta în media 
punctajelor oferite de către membrii juriului.  
 
 

7. Selecția și premierea câștigătorilor Concursului Vocea Ta Vocea Copiilor(VTVC) 
Departajarea concurenților se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute ce constau în media punctajelor 
oferite de către membrii juriului. 

Nu se admit contestații.  

Toți concurenții vor primi diplomă de participare în format electronic.  

Profesorii coordonatori vor primi adeverință pentru implicarea în proiect. 

Vor fi desemnați 15 câștigători  pentru învățământul primar (I - IV, clasa pregătitoare) și 15 câștigători pentru învățământul 
gimnazial (V-VIII). Premiile vor fi acordate de ASOCIAȚIA “LUME BUNĂ”. 

 

8. Acordarea premiilor 

Lista finală a câștigătorilor concursului Vocea Ta Vocea Copiilor (VTVC) se va considera cea publicată pe data de 
20.04.2022 pe site-ul ASOCIAȚIEI “LUME BUNĂ”.  
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Premiile vor fi trimise prin colet poștal pe adresa unității școlare, în atenția profesorului desemnat coordonator și care a 
înscris lucrarea/lucrările concurentului/concurenților. 

 
9. Responsabilitatea organizatorului 

Organizatorul își rezervă toate drepturile în privința modului de organizare și funcționare a concursului.  
Organizatorul își rezervă dreptul de a sancționa orice tentativă de fraudare a concursului prin descalificare.  
Rezultatele vor fi afișate pe fiecare categorie de vârstă, respectiv învățământul primar (I - IV, clasa pregătitoare) și 
învățământul gimnazial (V-VIII). În situația în care există suspiciuni sau sesizări/reclamații privind rezultatele concursului, 
Organizatorul poate efectua, chiar și din oficiu, verificări suplimentare privind corectitudinea realizării lucrării. Dacă în 
urma verificărilor întreprinse rezultă concluzia că rezultatele concurenților în cauză nu pot fi validate, aceștia vor fi 
descalificați, iar Organizatorul, după o notificare prealabilă, va reafișa rezultatele câștigătorilor finali. De asemenea, în 
situația în care se constată erori în algoritmul de corectare, Organizatorul poate proceda la recalcularea și reafișarea 
rezultatelor și a câștigătorilor finali. Rezultatele finale, vor fi făcute publice pe website-ul oficial al ASOCIAȚIEI “LUME 
BUNĂ”. Nu se admit contestații. 
Validarea participării la Concurs și desemnarea câștigătorului va fi realizată exclusiv de către Organizator.  

 

10. Protecția datelor personale 

Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate de către organizator, direct sau prin intermediul 
unităților școlare implicate în Concurs în vederea: organizării și desfășurării Concursului; desemnării și validării 
câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii 
promoționale (dacă este cazul). Totodată Organizatorul va face publice datele câștigătorilor prin orice mijloace de 
comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare. 

Prin participarea la acest concurs, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la colectarea 
și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume și prenume, vârstă, 
nr de telefon, adresă email, orașul din care provin, județul etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul 
acordării premiului stabilit prin acest Regulament, dar și pentru publicarea fotografiilor/materialelor video pe platforme 
publice de socializare sau orice alte materiale publicitare (tipărite sau online), prezentări, corespondență comercială 
(newsletter), blog, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, website, pentru a exemplifica bunele practici ale 
ASOCIAȚIEI “LUME BUNĂ”. 

Datele participanților vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind 
protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare. 

 
11. Dispoziții finale 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. 

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiului câștigat 
de către participanți. 

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate. 

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți 
cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, 
prestatori servicii de curierat sau alții asemenea. 

12. Regulamentul Concursului 

Regulamentul concursului va fi disponibil pe site-ul oficial al Organizatorului: https://www.asociatialumebuna.com/vtvc-
4/  

Participarea la acest concurs este benevolă și implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului 
Regulament și obligativitatea respectării acestora. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va 
impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe site-ul oficial al Organizatorului. Modificările/forma modificată a 
Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online. 

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.  

În cazul nerespectării prezentului Regulament, premiul câștigat nu se va acorda.  

Mult succes,   

Echipa ASOCIAȚIEI “LUME BUNĂ”

https://www.asociatialumebuna.com/vtvc-4/
https://www.asociatialumebuna.com/vtvc-4/
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Anexa 1_ Grila De Evaluare Concurs Vocea Ta Vocea Copiilor (VTVC) 

Tematica:  Cum arată și ce înseamnă pentru tine să fii motivat? 

Perioada concurs:  01.02.2022  - 31.05.2022 

 

Nr.
crt. 

Nume și prenume 
concurent 

Cod 
înregistrare 
 concurent 

clasa Unitate Școlară 
Localitate/ 

Județ 

Punctaj  
 

Respectare 
temă 
(1-3 puncte) 

Creativitate/
Originalitate  
(1-3 puncte) 

Specificitate  

(1-3 puncte) 

Total 

1          

2          

3          

Nota:  

 *Specificiatate  

o Desen/colaj/pictură – se au în vedere: cromatica, încadrarea în pagină și aspectul general  
o Eseu/poezie – se au în vedere: structura textului, claritatea mesajului și emoția transmisă  

 Din procesul de selecție vor fi eliminate lucrările considerate neterminate sau suspecte că au fost lucrate de adulți, dar și  acele lucrări care nu se 
încadrează în cerințe: tematica, coala A4 (arte plastice), coala A5 (scriere creativa) sau nu sunt scanate în format JPG și trimise conform regulamentului. 

Lucrările eliminate din competiție vor avea trecut în tabel la rubrica punctaj "necorespunzator" și  motivul eliminării (neterminată, nerespectare tematică, alt 
format, etc). 
Barem detaliat pentru fiecare criteriu: 

o Nu se respectă criteriul jurizat dar acesta a fost încercat:   1 punct  
o Există minim un element ce respectă criteriul jurizat:   2 puncte 
o Criteriul este respectat în totalitate:     3 puncte 
 

Departajarea concurenților se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.  
Nu se admit contestații! 

  


