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REGULAMENTUL OFICIAL  
AL CONCURSULUI “MAKE IT! RACE IT! RECYCLE IT!” 
Ediția 2018 
 
 
 

PRINCIPALA REGULĂ DE PARTICIPARE 

Ne simțim bine! Este obligatoriu pentru piloți, echipaje, ghizi, spectatori, oamenii de ordine, 
voluntari, juriu și pentru orice se mai află în zonă să depună puțin efort și să se distreze! :) 

 
 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  
1.1. Concursul "Make it! Race it! Recycle it!" (denumit în cele ce urmează "Concursul") este organizat şi 
desfăşurat de Asociația EcoStuff România, asociație non-guvernamentală și non-profit din România, 
înregistrată la Registrul Național al ONG 6/09.05.2012, cod de înregistrare fiscală 30178841, reprezentată prin 
președinte Radu Rusu (denumită în cele ce urmează "Organizatorul").  
1.2. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin 
publicarea pe site-ul web www.ecostuff.ro.  
1.3. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, 
potrivit celor menţionate mai jos ("Regulamentul Oficial").  
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel 
de modificări să intre în vigoare numai după aducerea acestora la cunostinţa publicului. 

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI  
2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în România, în Timișoara și este adresat companiilor, 
organizațiilor și instituțiilor, denumite în continuare “Participant”. 
2.2 Concursul se desfășoară pe râul Bega, între Podul Mitropolit Andrei Șaguna și Podul Traian. 

 

SECŢIUNEA 3. DATA CONCURSULUI  
3.1. Concursul se va desfăşura sâmbătă 9 Iunie 2018, pentru a celebra Ziua Internațională a Mediului. 
Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.  
3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada de desfășurare a Concursului pe parcursul 
derulării acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament Oficial şi de a anunţa acest lucru public 
pe site-ul www.ecostuff.ro.  

 

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  
4.1. La concursul „Make it! Race it! Recycle it!” poate participa orice echipaj al unei companii, organizații sau 
instituții, cu sediul în România. 
4.2. Toți membrii echipajelor trebuie sa aibă împliniți 18 ani la data desfășurării concursului.  

 

SECŢIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS   
5.1. Numărul total echipelor participante este limitat la 30 
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5.2. Primul pas în realizarea înscrierii se face prin trimiterea unui email la adresa office@ecostuff.ro în perioada 
20 Noiembrie 2017 – 4 Mai 2018 prin care se anunță intenția de participare. 
5.3. Înscrierea este considerată validă după achitarea de către participant a taxei de participare în cel mult 15 
zile de la înscriere, dar nu mai târziu de 10 Mai 2018 
5.4. Taxa de participare este: 

1 ambarcațiune – 300 euro (1350 ron) 
2 ambarcațiuni – 500 euro (2250 ron) 

5.5. Pentru companii participarea este limitată la maxim 2 ambarcațiuni, fiecare având un alt echipaj 
5.6. Pentru ONG-uri, fundații, sau asociații participarea este gratuită 
5.7. Organizatorul nu oferă suport financiar pentru construcţia şi transportul ambarcațiunilor 
5.8. Zona alocată fiecărui echipaj, în ziua concursului, va putea fi personalizată după bunul plac – scaune, 
mese, stand, bannere, steaguri etc. fiind interzisa distribuirea de materiale care pot fi luate de vânt – fluturași, 
baloane etc. Vor putea fi organizate diferite ateliere pentru spectatori doar cu acordul organizatorilor 

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI  
6.1. Fiecare participant va construi o ambarcațiune respectând prevederile prezentate în Secțiunea 7 
6.2. Vehiculele vor fi inspectate de către Organizator înaintea Concursului. Acesta îşi rezervă dreptul de a refuza 
intrarea în Concurs a ambarcațiunilor care nu respectă regulile legate de construcţia acestora 
6.3. Participanții vor lansa la apă ambarcațiunea și vor concura împotriva celorlalte echipaje pentru câștigarea 
uneia sau mai multor categorii 
6.4. Ordinea de intrare în Concurs va fi stabilită de către Organizator. 
6.5. Categoriile la care un echipaj poate participa sunt: 

a. Cea mai rapidă ambarcațiune – se premiază locurile 1, 2 și 3 
b. Cea mai faină temă – se premiază locurile 1, 2 și 3 
c. Cel mai inovator design – se premiază locurile 1, 2 și 3 
d. People's choice – se acordă un singur premiu 
e. Premiul Special EcoStuff – se acordă un singur premiu 
f. Titanic Award – se acordă un singur premiu 

6.6. Jurizarea este făcută de un juriu care are în componență 5 persoane: doi reprezentanți EcoStuff Romania, 
un reprezentant al partenerului evenimentului, un reprezentant din partea autorităților și un voluntar 
spectator ales în urma unui concurs organizat online 
6.7. Pentru categoriile b și c fiecare membru al juriului va stabili un clasament cu 10 poziții, urmând a fi 
acordate descrescător puncte astfel: 10 puncte pentru primul clasat și 1 punct pentru ultimul clasat. Pentru 
stabilirea celor trei câștigători ai acestor trei categorii se cumulează punctele adunate de fiecare echipaj, 
echipajul cu cele mai multe puncte fiind clasat primul la respectiva categorie, fiind urmat de al doilea și 
respectiv al treilea clasat. 

a. Cea mai faină temă 
Se notează creativitatea, ingeniozitatea și curajul în alegerea temei, construirea ambracațiunii și 
realizarea costumelor ținând cont de integrarea în temă 
Ex. Tema: Batman, ambarcațiunea este în forma mașinii lui Batman, toț membrii echipajului sunt 
îmbrăcați în personaje din film => șanse mari să câștigi "Cea mai faină temă" 
b. Cel mai inovator design 
Indiferent de temă, se punctează atât varianta constructivă sau de propulsie aleasa, cât și ineditul și 
neastepta...tivitatea ambarcațiunii  În primul rând, ambarcațiunea nu ar trebui să arate a 
ambarcatiune  
Ex. Alegem aceeași temă - Batman. Totul e la fel ca în primul exemplu, diferență este că Batman vine 
călare pe un liliac care mai și dă din aripi :) În acest caz, cresc șansele de a câștiga și la design. 

6.8. Câștigătorul categoriei People’s Choice va fi desemnat prin votul publicului, prin vot (like) pe Facebook dat 
fotografiei cu echipa favorita. Se desfasoara online, in ziua concursului, pe durata a cateva ore. 
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6.9. Câștigătorul categoriei Premiul Special EcoStuff va fi desemnat de către reprezentanții și voluntarii 
EcoStuff Romania 
6.10. Categoria Titanic Award va fi câștigată de echipajul care se va scufunda sau care va eșua în cel mai 
spectaculos mod 

 

SECTIUNEA 7. CONSTRUCȚIE ȘI DESFĂȘURARE 
7.0. Nu vor fi acceptate în concurs ambarcațiuni ținute ”secret” pe motiv că ”vrem să fie surpriză” 
7.0.1. Toate echipele trebuie să trimită organizatorilor la office@ecostuff.ro schițe și fotografii din timpul 
construirii 
7.0.2. Echipa care nu dorește ca aceste informații să fie făcute publice pe Facebook de organizator trebuie să 
menționeze acest lucru în emailul în care informațiile sunt trimise. 
7.1. Ambarcațiunile trebuie realizate exclusiv din materiale recuperate sau reciclabile. Dacă sunt folosite 
materiale noi, acestea trebuie să poată fi refolosite/reciclate după cursă. Exemple de materiale acceptate: 
carton, peturi, doze aluminiu, alte ambalaje de plastic sau carton, pungi plastic, tevi/tuburi pvc etc. 
7.2. Ambarcațiunile nu trebuie să depășească 2.5 lățime, 3.5 înălțime, 7 lungime 
7.3. Ambarcațiunile vor intra în competiție doar după verificarea condițiilor oficiale de sigurantă și inspecția 
tehnică 
7.4. Pot fi folosite diferite tipuri de lipici sau adeziv, precum și bandă de lipit/izolat 
7.5. Ambarcațiunile trebuie propulsate doar prin forța umană. Se poate obține ajutor din partea soarelui, 
vântului, apei, gravitației sau a extratereștrilor :) 
7.6. Vâslele, padelele, zbaturile etc., unde este cazul, trebuie de asemenea realizate din materiale 
recuperate/reciclabile 
7.7. Este interzisă folosirea barelor sau profilelor de metal pentru rigidizarea ambarcațiunilor 
7.8. Este interzisă folosirea polistirenului 
7.9.Este interzisă folosirea camerelor de mașină/tractor/bicicletă, colace, saltele și alte dispozitive gomflabile 
pentru asigurarea flotabilității ambarcațiunii 
7.10. Echipajele trebuie să aibă un pilot oficial. Toți membrii echipajului trebuie sa fie inregistrati la check-in și 
trebuie să semneze declarația de participare pe proprie răspundere 
7.11. Următoarele echipamente trebuie sa fie la bordul ambarcațiunilor în orice moment: vesta de salvare 
pentru fiecare membru al echipajului, numărul de concurs, sistemele de frânare etc. :) 
7.12. Membrii echipajului trebuie să poarte vesta de salvare tot timpul în care se afla pe/în apă. Aceștia nu au 
voie sa intre pe apă sau să concureze decât dacă poartă vesta de salvare 
7.13. Ambarcațiunile nu trebuie să prezinte pericol pentru piloți, echipaj, spectatori, faună și floră sau pentru 
oricine altcineva în lume 
7.14. Piloții și echipajul trebuie să poată părăsi ambarcațiunea în caz de necesitate, nu au voie sa fie legați de 
sau încastrați în ambarcațiune 
7.15. Toți membrii echipajului trebuie să fie “la vedere” în orice moment al cursei 
7.16. Toți membrii echipajului trebuie să știe să înoate 
7.17. Numărul de concurs sau numele ambarcațiunii/echipei trebuie să fie vizibil pe toată durata cursei 
7.18. Echipajele nu au voie să se abată de la traseu sau să apeleze la scurtături. Daca nu știi unde trebuie să 
ajungi, urmărește-i pe cei din fața ta. Cineva sigur știe traseul :) 
7.19. Echipajele trebuie ca la finalul competiției să își curețe zona alocată pe mal 
7.20. La finalul cursei, echipajele trebuie să-și demonteze ambarcațiunile, iar deșeurile rezultate trebuie 
depuse în containerele puse la dispoziție de organizatori. Nerespectarea acestui punct poate duce la 
descalificare 
7.21. Consumul băuturilor alcoolice sau folosirea substanțelor anabolizante sau halucinogene în timpul cursei 
este strict interzisă și poate duce la descalificare, scoatere de pe apă și mustrare publică 
7.22. Fiecare echipaj poate avea între 2 și 8 membri 
7.23. Construirea ambarcațiunii și cursa reprezintă un efort de echipă. Poate fi o echipă cea care construiește 
și o alta cea care concurează. Echipa completă însă, concurenți + constructori, poate avea maxim 15 membri 
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7.24. Ambarcațiunile trebuie construite astfel încăt să reziste pe cat posibil unei curse cu lungimea de 250-400 
metri 
7.25. Toate ambarcațiunile sau echipajele trebuie să aibă un nume și trebuie să se integreze într-o temă. 
Încurajăm folosirea costumelor tematice 
7.26. Toate materialele folosite trebuie să fie curate și “safe for the environment” 
7.27. Ambarcatiunile care concureaza la categoria ”Cea mai rapidă ambarcațiune” nu au voie să folosească 
lemn la construcția ambarcațiunii 
7.28 Vor fi cronometrate doar ambarcațiunile înscrise la categoria ”Cea mai rapidă ambarcațiune” 
7.29. Nerespectarea regulamentului este interzisă. Mituirea juriului este însă recomandată :) 
Notă: pentru materiale neobișnuite sau idei năstrușnice de utilizare a unor obiecte banale, trebuie să dicutăm. 
Ia legatura cu noi la office@ecostuff.ro sau 0727922111 

 

SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA ŞI ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI ÎNAINTE DE TERMEN  
11.1. Concursul va putea înceta sau poate fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a 
Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale.  
12.1. În situația întreruperii concursului, acesta va fi reprogramat. 
11.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudare a concursului, 
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi 
desfăşurarea concursului, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a concursului.  

 

SECŢIUNEA 9. LITIGII  
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă 
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române 
competente de la sediul Organizatorului.  

 

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL  
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participanţii la următoarea adresă de Internet: 
www.ecostuff.ro.  
Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.  
 
 
Organizator,  
ASOCIATIA ECOSTUFF ROMANIA 
Prin președinte  
Radu Rusu 
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