PĂDUREA MEA
DESCRIEREA, MECANISMUL ȘI PARTICIPAREA ÎN
CADRUL PROIECTULUI
Asociația EcoStuff - dă startul proiectului ̈Pădurea mea ̈ prin care dorește să implice copiii și voluntarii în acțiuni
de protecție a mediului prin plantare de copaci. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copiii implicați. Ei vor avea
ocazia să se plimbe prin pădure, să culeagă semințe, să le sădească, îngrijească, iar ulterior să se bucure de roadele
muncii lor plantând puieții care vor da naștere unor noi păduri. Pe termen lung, beneficiari suntem noi toți, ființele
care au nevoie de oxigen pentru a supraviețui. În plus, putem da ocazia unei generații în formare să învețe și să ne
învețe o lecție prețioasă: niciodată nu e prea devreme sau prea târziu să înveți lucruri noi.

1.1. Concursul ”Pădurea Mea” (denumit în cele ce urmează "Concursul") este organizat 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 cunoștinţa publicului.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI
2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în România, în cadrul unităților de învățământ gimnazial. În concurs se pot înscrie
și participa toți elevii din clasele V – VIII din România.

SECŢIUNEA 3. DURATA PROIECTULUI
3.1. Concursul se va desfăşura în perioada 10 Februarie – 29 Mai 2020, inclusiv. Concursul se va desfăşura în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
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 „Pădurea Mea” poate participa orice unitate de învățământ gimnazial, cu sediul în România.
4.2. Nu au dreptul să participe unități de învățământ preșcolar, primar, postliceal sau universitar.
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SECŢIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN PROIECT
5.1. Perioada în care școlile interesate să participe se pot înscrie este 27 Ianuarie – 7 Februarie 2020.
5.2. O școala este considerată înscrisă dacă:
A. A completat formularul de înscriere online accesibil de pe pagina web www.EcoStuff.ro
B. Are formată o echipă de cinci elevi condusă de un profesor coordonator.
C. A completat și transmis convenția de participare la concurs. Convenția de participare va fi transmisă către
școala interesată să se înscrie după ce aceasta a completat formularul de înscriere online.

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL PROIECTULUI
6.1. Echipa formată – 5 elevi și un profesor coordonator – se va ocupa de desfășurarea proiectului la nivelul respectivei școli
cel puțin până la finalul anului școlar 2019-2020
6.2. Principalul scop al echipei pentru anul 2020 este de a organiza o acțiune de plantare de copaci în 21 Martie de Ziua
Mondială a Pădurii (recomandat) sau în orice altă zi din Luna Pădurii – 15 Martie-15 Aprilie
6.3. Trebuie plantați cel puțin 400 de copaci pe o suprafață de aprozimativ 1000 de metri pătrați
6.4. Dupa finalizarea înscrierii echipa va primi mai multe informații despre organizarea activităților

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA ȘI CALCULUL PUNCTELOR
7.1. În acordarea punctelor în vederea realizării clasamentului final și desemnarea celor 10 echipe care vor participa gratuit în
tabără se va ține cont de :
A. Cât de bine a fost organizată acțiunea de plantare
B. Numărul de voluntari/participanți implicați
C. Numărul copacilor plantați
D. Locația aleasă pentru plantare
E. Fotografiile și materialele video realizate in timpul actiunii de plantare
F. Pepiniera înființată (dacă va fi cazul)

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE
10.1. Prin participarea la Concurs, școlile și elevii participanți declară pe propria răspundere că au luat la cunoştinţă şi sunt de
acord cu următoarele:
a. Participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea
b. Toate unitățile de învățământ participante trebuie să semneze Convenția de participare
c. Nu pot participa în concurs clase sau grupuri de elevi, fără aprobarea direcțiunii
d. Fiecare activitate organizată și realizată va trebui documentată foto sau video pentru a fi validată de organizatori. Din
fotografii sau înregistrarea video trebuie să reiasă clar că activitățile au avut loc în perioada de desfășurare a concursului. În caz
contrar acestea nu vor fi luate în considerare.
e. O parte dintre fotografiile care prezintă elevii implicați în diverse activități educaționale vor fi promovate public pe pagina
de Facebook a concursului și pe site-ul EcoStuff.ro. Participantul trebuie să se asigure că are (dacă este nevoie) acordul
părinților pentru publicarea fotografiilor respective.
f. Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu sau prin cesiune către partenerii concursului, orice material
fotografic, video și audio cu participanții în cadrul concursului Pădurea Mea, realizate în timpul desfasurarii acestui concurs.
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SECŢIUNEA 9. 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. Prin aducerea la cunoştinţa publicului a unei astfel de decizii,
concursul va înceta/se va întrerupe de drept şi nicio parte interesată nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea
acesteia sau orice fel de despăgubiri.
11.2. Încetarea sau întreruperea concursului din motivele indicate mai sus determină încetarea obligaţiilor născute în sarcina
Organizatorului în raporturile cu participanţii.
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 10. 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 11. 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

PROIECT SUSȚINUT DE

și mii de oameni buni care ne-au votat proiectul în cadrul campaniei
”Te costă 0 lei să ajuți”
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