Regulament general pentru concursurile desfășurate sub numele de

“NE JUCĂM, CONCURĂM, CIRCULAȚIE ÎNVĂȚĂM”

1. Organizatorul concursului ““NE JUCĂM, CONCURĂM, CIRCULAȚIE ÎNVĂȚĂM”” este
Uniunea Natională a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), cu sediul în Str. Ienachiță
Văcărescu, nr. 60, București 040157, Sector 4, ROMANIA. Concursul se va desfășura conform
prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții la
Concurs, denumiți în continuare “Participanții“. Participanții se vor putea înscrie la Concurs
numai cu condiția acceptării și însușirii necondiționate, prealabile, de către aceștia a
Regulamentului. Acest Regulament este întocmit și adus la cunostință publicului conform
legislației aplicabile din Romania, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant (incluzand dar
făra a se limita la Participanți), începând cu data de 20 mai 2016 ora 12.00, pe website-ul
www.educațiarutiera.ro Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament,
respectiv de a opri sau a suspenda desfășurarea Concursului, fără a fi obligat să justifice aceste
decizii și fără a fi obligat la plata de daune interese oricăror persoane, urmând ca orice fel de
modificări, respectiv decizii de oprire/ suspendare a desfășurării Concursului să între in vigoare
numai după afișarea acestora pe site-ul www.educatiarutiera.ro. Orice modificări/completări
aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public pe site-ul
www.educatiarutiera.ro cu cel putin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Decizia
unui Participant de a nu se retrage din Concurs dupa schimbarea, amendarea sau actualizarea
Regulamentului reprezintă acceptarea și însușirea implicită a conținutului acestuia de către
Participanți, asa cum a fost schimbat, modificat sau actualizat. Organizatorul recomanda
vizitarea periodica a site-ului www.educatiarutiera.ro, pentru ca Participanții să ia la cunostinta
de cea mai recenta versiune a Regulamentului, în vigoare la acel moment. Daca un Participant
nu accepta noul Regulament (rezultat dupa modificarea, actualizarea sau schimbarea acestuia),
acesta trebuie sa-si manifeste refuzul in mod expres, contactand in acest sens persoana
desemnata la contact pe site-ul www.educatiarutiera.ro Refuzul Participantului de a accepta
noile condiții ale Regulamentului, formulat si transmis Organizatorului in conformitate cu
prezentul Regulament, va conduce la eliminarea Participantului respectiv din Concurs, fara ca
acest lucru sa il indreptățeasca pe Participant la primirea vreunei despagubiri sau compensatii,
de orice natura.
2. Prezentul regulament se aplică pentru toate concursurile desfăşurate în data de 29 mai 2015
între orele 14.00-17.00 in cadrul evenimentului T-FESTIVAL, la stand UNTRR.
3. Pot lua parte la acest concurs numai copiii care au vârstă între 5 – 14 ani, însoțiți de un adult.
Copiii vor fi împărțiți pe categorii de vârste 5 – 7 ani, 8 – 10 ani și 11 – 14 ani pentru
concursurile de kart ți trotineta. Si între 7 – 10 ani și 11 – 14 ani pentru Concurs de cunostiinte
privind circulatia rutiera
4. Participanţii la concursurile “ NE JUCĂM, CONCURĂM, CIRCULAȚIE ÎNVĂȚĂM” pot să
câştige doar o singură dată in cadrul aceluiași concurs.
5. In cadrul evenimentului “ NE JUCĂM, CONCURĂM, CIRCULAȚIE ÎNVĂȚĂM” se desfășoară
mai multe concursuri în paralel. Probele de concursul au următoarele teme: CONCURS
ÎNDEMÂNARE KARTURI, CONCURS ÎNDEMÂNARE TROTINETE, CONCURS DE
CUNOSTINTE PRIVIND CIRCULATIA RUTIERA.
Fiecare probă va avea propriul regulament de participare și desfășurare cf anexelor 1- 4 la
acest regulament.
6. Premiile materiale se ridică obligatoriu de către câștigător însoțit de un adult la finalul
concursului.
7.Câștigătorii vor fi anunțați în direct, la locul de desfășurare a concursului, în urma încheierii
fiecărei etape de concurs în parte.

8. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale
amiabila. Premiul oferit nu poate fi echivalat în bani. Dacă un câștigător renunță la premiu sau
nu întrunește condițiile de acordare a premiului specificate la Punctul 3 din Regulamentul, el nu
poate avea alte pretenții materiale sau morale, iar premiul se reportează pentru un alt
concurent.
Anexa 1
la Regulamentul “NE JUCĂM, CONCURĂM, CIRCULAȚIE ÎNVĂȚĂM”
Regulament pentru CONCURS ÎNDEMÂNARE KARTURI
La concurs vor participa maxim 20 de copii pentru fiecare grupa de vârstă 5 – 7 ani, 8 – 10 ani
și 11 – 14 aleși prin tragere la sorți din cei care se înscriu între orele 12.00 - 13.00. La înscriere
copilul primește un număr și în urnă se introduce același număr pentru extragere.
Extragerea numerelor care vor participa la concursul principal se va face de către un adult
însoțitor
După tragerea la sorți participanții la concursul principal vor fi înscriși într-un tabel care va
conține numele si prenumele concurentului, vârsta, numele si prenumele adultului însoțitor si
semnătura acestuia. Adultul însoțitor confirma prin această semnătură ca participantul la
concurs nu suferă de anumite boli care sa-l împiedice sa desfășoare proba in condiții bune sau
care sa-i pună integritatea sau viața in pericol.
Organizatorii nu-si asuma responsabilitatea pentru accidentele care pot apărea din anumite
cauze medicale sau din nerespectarea prezentului regulament.
Fiecare concurent primește un număr de concurs pe care trebuie sa-l păstreze pe tot parcursul
competițiilor in loc vizibil, de preferat pe spate sau pe umărul drept.
Fiecare concurent trebuie să răspundă înainte de concurs la un chestionar de cunoștințe pe
teme rutiere.
Concursul este de îndemânare în condusul karturilor cu pedale. La concurs participă karturi cu
pedale care vor fi conduse de către concurenți pe trasee de concurs stabilite. Karturile pentru
concurs sunt aduse de organizatori. Traseele vor fi compuse din porțiuni drepte și porțiuni
sinuoase marcate prin jaloane. Fiecare concurent are obligația de a-si păstra traseul de concurs
Concursul se desfăsoară (în funcție de numărul de concurenți) în serii eliminatorii, sferturi de
finală, semifinală și finală. Se înregistrează timpul de parcurgere al traseului și se dau puncte de
penalizare dacă se ating jaloanele.
Câștigătorii vor fi stabiliți în funcție de timpului de parcurgere a traseului si de punctele de
penalizare. Pentru fiecare punct de penalizare se scad 10 secunde din timpul de parcurgere al
traseului. Primele 3 locuri vor fi stabilite în funcție de timpul de parcurgere al traseului după
scăderea punctelor de penalizare.
Dacă sunt mai mulți concurenți cu rezultate egale se vor lua în considerare punctajele obținute
la chestionarul de cunoștințe pe teme rutiere
Dacă în continuare sunt concurenți la egalitate se procedează la tragerea la sorți a premiului
Un juriu format din 3 membri vor juriza concursul.
Premiile sunt acordate la final in cadrul unei festivități de premiere.
Premiile constau in unul dintre următoarele produse: Tricou/ sau minge/ sau o macheta mașina
Anexa 2
la Regulamentul “ NE JUCĂM, CONCURĂM, CIRCULAȚIE ÎNVĂȚĂM”
Regulament pentru CONCURS ÎNDEMÂNARE TROTINETE

La concurs vor participa 20 de copii maxim pentru fiecare grupa de vârstă 5 – 7 ani, 8 – 10 ani
și 11 – 14 ani , aleși prin tragere la sorți din cei care se înscriu între orele 12.00 - 13.00. La
înscriere copilul primește un număr și în urnă se introduce același număr pentru extragere.
Extragerea numerelor care vor participa la concursul principal se va face de către un adult
însoțitor
După tragerea la sorți participanții la concursul principal vor fi înscriși într-un tabel care va
conține numele si prenumele concurentului, vârsta, numele si prenumele adultului însoțitor si
semnătura acestuia. Adultul însoțitor confirma prin această semnătură ca participantul la
concurs nu sufera de anumite boli care sa-l împiedice sa desfășoare proba in condiții bune sau
care sa-i puna integritatea sau viața in pericol.
Organizatorii nu-si asuma responsabilitatea pentru accidentele care pot apărea din anumite
cauze medicale sau din nerespectarea prezentului regulament.
Fiecare concurent primește un număr de concurs pe care trebuie sa-l păstreze pe tot parcursul
competițiilor in loc vizibil, de preferat pe spate sau pe umărul drept.
Fiecare concurent trebuie să răspundă înainte de concurs la un chestionar de cunoștințe pe
teme rutiere.
Concursul este de îndemânare în condusul trotinetelor. La concurs pot participă orice tipuri de
trotinete cu doua roti. Participanții vor concura cu trotinete propri, organizatorii nu pun la
dispoziție trotinete. Participanții trebuie sa parcurga 3 probe de indemanare:
a. Mersul in linie dreapta fara sa se puna piciorul jos.
Condiții: se merge pe o linie dreapta marcata de latimea de 20 cm. se măsoară
distanta parcursa si se penalizeaza cu puncte penalizare iesirile de pe traseul marcat
b. Mersul printre jaloane
Condiții: se merge printre 10 jaloane fara sa se puna piciorul jos. Se măsoară cate
jaloane au fost parcurse si punctele de penalizare la atingerea jaloanelor.
c. Mersul cu spatele
Condiții: se merge cu spatele fara sa se puna piciorul jos printr-un traseu cu latimea
de 30 cm. se măsoară distanta parcursă si se penalizeaza cu puncte penalizare
iesirile de pe traseul marcat
Fiecare concurent are obligația de a-si păstra traseul de concurs
Concursul se desfăsoară (în funcție de numărul de concurenți) în serii eliminatorii, sferturi de
finală, semifinală și finală.
Câștigătorii vor fi stabiliți în funcție de distanța cumulată de parcurgere a celor 3 trasee si de
suma punctelor de penalizare. La distanțe egale este luat în considerare numărul de puncte de
penalizare.
Dacă sunt mai mulți concurenți cu rezultate egale se vor lua în considerare punctajele obținute
la chestionarul de cunostinte pe teme rutiere
Dacă în continuare sunt concurenți la egalitate se procedează la tragerea la sorți a premiului
Un juriu format din 3 membri vor juriza concursul.
Premiile sunt acordate la final in cadrul unei festivități de premiere. Premiile constau in unul
dintre următoarele produse: Tricou/ sau minge/ sau o macheta mașina

Anexa 3
la Regulamentul “NE JUCĂM, CONCURĂM, CIRCULAȚIE ÎNVĂȚĂM”
Regulament pentru CONCURS DE CUNOȘTINȚE PRIVIND CIRCULAȚIA RUTIERĂ
La concurs vor participa 20 de copii la grupa de vârstă 7 – 10 ani și 11 – 14 ani, aleși prin
tragere la sorți din cei care se înscriu între orele 12.00 - 13.00. La înscriere copilul primește un
număr și în urnă se introduce același număr pentru extragere.
Extragerea numerelor care vor participa la concursul principal se va face de către un adult
însoțitor
După tragerea la sorți participanții la concursul principal vor fi înscriși într-un tabel care va
conține numele si prenumele concurentului, vârsta, numele si prenumele adultului însoțitor si
semnătura acestuia. Adultul însoțitor confirma prin această semnătură ca participantul la
concurs nu sufera de anumite boli care sa-l împiedice sa desfășoare proba in condiții bune.
Organizatorii nu-si asuma responsabilitatea pentru accidentele care pot apărea din anumite
cauze medicale sau din nerespectarea prezentului regulament.
Fiecare concurent primește un număr de concurs pe care trebuie sa-l păstreze pe tot parcursul
competițiilor in loc vizibil, de preferat pe piept.
Concursul se desfășoară în două etape, prima etapă fiind eliminatorie.
-

Concurenții trebuie să răspundă la un set de 10 întrebări

La fiecare întrebare se punctează cu un punct primul răspuns corect dat de un
concurent
Daca concurentul dă un răspuns greșit nu are voie să răspundă din nou la aceiași
întrebare.
Premiile sunt acordate la final in cadrul unei festivități de premiere. Premiile constau
in unul dintre următoarele produse: Tricou/ sau minge/ sau o macheta mașina

