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REGULAMENT 
Concurs ,,EGG HUNT” 

11 aprilie 2023  

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORI  
Concursul este organizat de către Consiliul Local al Tinerilor Slobozia sub coordonarea 

Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia, denumit în continuare Organizator. 

Participanții la acest concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile 

regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului „EGG HUNT”. 

Regulamentul concursului este întocmit și va fi făcut public, conform legislației aplicabile 

din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, 

urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de 

prezentare a acestor modificări/schimbări pe contul CLT de facebook. 

 SECȚIUNEA 2. PARTICIPANȚI 
Concursul se adresează copiilor și tinerilor din Slobozia cu vârste cuprinse între 8 - 18 

ani, indiferent de naţionalitate sau religie și își asumă regulamentul concursului. 

Nu pot participa la acest concurs angajații Organizatorului de gradul I (copii) sau 

persoanele antrenate în organizarea și realizarea concursului și rudele de gradul I ale 

acestora. 

 SECȚIUNEA 3 . ÎNSCRIEREA 
Înscrierea în concurs este gratuită și se poate realiza accesând linkul formular de 

înscriere până în data de 3 aprilie 2023 inclusiv. 

SECȚIUNEA 4. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI  
Concursul se va desfășura în data de 11 aprilie 2023, în Parcul Tineretului. 

Se vor forma echipe a câte 4 membri, pe categorii de vârstă: 8 - 13 ani și 14 - 18 ani. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwpDNNpZnB0_iOzfnWo-_ZKUrhKWF7lGrOkHeQBtEgDJ9aCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwpDNNpZnB0_iOzfnWo-_ZKUrhKWF7lGrOkHeQBtEgDJ9aCQ/viewform
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SECȚIUNEA 5. PREMII  
Se vor acorda premii după cum urmează: 

• Premiul I - 500 lei 

• Premiul II - 400 lei  

• Premiul III - 300 lei 

• Mențiune - 200 lei 

• Mențiune - 200 lei 

• Mențiune - 200 lei 

Premiile vor fi făcute publice de către organizator. 

SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATE 
Prin participarea la concurs, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să 

se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul 

Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă 

a participanților. Organizatorul se obligă să nu dea publicității și nici să utilizeze în alte 

scopuri datele copiilor înscriși în concurs. 

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele 

câștigătorului și câștigurile acordate în cadrul acestui concurs. Numele câștigătorilor și 

rezultatele obținute vor fi date publicității, prin mass-media și mediul online. 

Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 190/ 2018 privind 

măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/ 679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor) pe durata concursului. 

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale 

participanților/ câștigătorului la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului 

Regulament Oficial și legislației în vigoare. 

SECȚIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL  
Regulamentul oficial este disponibil pentru toți cei interesați.Prin participarea la acest 

concurs, concurenții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, 

termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 
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