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Regulament concurs 

 
Articolul 1 – Organizatorul Concursului 

Concursul Cu ochii pe pajiști este organizat de Asociația „Grupul Milvus” (numit în cele ce 
urmează “Organizator”) în parteneriat cu Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare (numit 
în cele ce urmează “Partener”) în cadrul proiectului “Îmbunătățirea politicilor de agro-mediu 
prin cercetări participative și incluziune civică”, care beneficiază de sprijinul financiar Active 
Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile 
SEE 2014-2021. (numit în cele ce urmează “Finanțator”) 

Obiectivul concursului este de a promova pajiștile ca habitate valoroase, prin implicarea 
studenților și masteranzilor din România. 

Articolul 2 - Data si locul desfășurării Concursului 

Concursul se desfășoară în perioada: 21 iulie - 31 decembrie 2022, pe pagina 
https://pajisti.milvus.ro. În cazul unor probleme independente de voinţa sa, Organizatorul îşi 
rezervă dreptul de a modifica data şi locul desfăşurării evenimentului de premiere. 

Articolul 3 - Condiții de participare 

Pentru a aplica la Concurs, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

1. Să studieze la un program universitar/postuniversitar din România; 
2. Să trimită formularul de înscriere* completat împreună cu lucrarea până la termenul 

limită prelungit – 15 octombrie 2022. 

* Fiecare participant trebuie să completeze formularul de înscriere, care implică acceptarea 
prezentului regulament și care poate fi descărcat de pe pagina https://pajisti.milvus.ro. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a persoanelor care nu 
respectă cerințele concursului. Materialul înscris în competiție trebuie să fie lucrarea originală 
a aplicantului. Fiecare participant este responsabil de conținutul prezentat și asigură obținerea 
drepturilor de difuzare a materialului pe care îl prezintă, garantând că acesta nu este o copie 
sau un plagiat al unei opere existente. 

Un aplicant poate înscrie mai multe lucrări la concurs, dar trebuie să se completeze câte un 
formular de înscriere separat pentru fiecare în parte. 

Articolul 4 – Detalii concurs 

Tema: să fie legată de pajiștile din România. Pot fi abordate oricare dintre subiectele 
prezentate la seminarul de educație ecologică: biodiversitate, practici agricole tradiționale, 
servicii ecosistemice, legătura omului cu pajiștile etc. 

Criterii de jurizare: originalitate, creativitate, relevanță, acuratețe* 

*Pentru a verifica acuratețea științifică a lucrării, Participanții vor avea ocazia să ne adreseze 
întrebări punctuale, de specialitate până la 11 octombrie 2022, la adresa: office@milvus.ro.  
Răspunsurile vor fi oferite de specialiști care nu vor face parte din juriu. 

 

https://pajisti.milvus.ro/
https://forms.gle/LD35Tv7ZWzu8BWD38
https://pajisti.milvus.ro/
mailto:office@milvus.ro
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Categorii:  

Lucrarea poate fi înscrisă la una dintre categoriile: 

• imagini (ilustrații, afișe, infografice etc.); 
• video (animații, dramatizări - max. 3 min.). 

 
Cerințe tehnice:  

Creaţiile trebuie să respecte următoarele condiții: să fie trimise în format jpeg, png, pdf, mov, 
avi sau mp4 (materialele video să aibă max. 3 minute). Fiecare lucrare trebuie să aibă un titlu, 
un concept și va putea fi încărcat odată cu formularul de aplicare. Pentru lucrările de peste 10 
MB se va folosi un link de vizionare/descărcare (ex. Wetransfer, Google Drive).  

Termen limită:  

Data limită pentru înscrierea lucrărilor s-a prelungit până la 15 octombrie 2022. 

Calendar: 

• Lansare concurs: 21 iulie 2022 
• Termen limită de înscriere: 15 octombrie 2022 
• Selecția finală din partea juriului: octombrie-noiembrie 2022 
• Vot public pe pagina de Facebook a organizatorului pentru Premiul publicului: 24 

octombrie – 7 noiembrie 2022 
• Publicarea rezultatelor pe site: 14 noiembrie 2022 
• Premierea câștigătorilor și vernisaj: decembrie 2022 
• Trei expoziții cu lucrările premiate: ianuarie-martie 2023. 

Articolul 5 – Premii 

Se vor acorda următoarele premii, în valoare totală de 2.500 €: 

• Locul 1 (Categoria: imagine și video): voucher echipamente sau accesorii foto-
video/IT în valoare de câte 500 € 

• Locul 2 (Categoria: imagine și video): voucher echipamente sau accesorii foto-
video/IT în valoare de câte 300 € 

• Locul 3 (Categoria: imagine și video): voucher echipamente sau accesorii foto-
video/IT în valoare de câte 200 € 

• Premiul pentru originalitate: voucher echipamente sau accesorii foto-video/IT 
în valoare de 250 € 

• Premiul Publicului: voucher echipamente sau accesorii foto-video/IT în valoare 
de 250 €. 

 
Un juriu de specialitate va realiza selecția finală. Juriul va fi constituit din profesioniști din 
domeniul ecologiei, al artelor, al comunicării, reprezentanți ai finanțatorului, organizatorului 
sau partenerului concursului. Juriul va selecta 15 lucrări care vor fi expuse în cadrul 
vernisajului de la festivitatea de decernare a premiilor și la alte trei expoziții itinerante. 

Premiul Publicului va fi desemnat lucrării care va primi cele mai multe aprecieri (Like-uri) pe 
Facebook. 

https://www.facebook.com/MilvusGroup/
https://www.facebook.com/MilvusGroup/
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Lista câștigătorilor va fi publicată până pe 14 noiembrie 2022 pe site-ul Organizatorului: 
https://pajisti.milvus.ro. 

Câștigătorii vor fi contactați pe adresa de email personală pe care aceștia au lăsat-o în 
formularul de înscriere. Organizatorul nu este responsabil dacă un Participant desemnat 
câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau a numărului de telefon 
incorecte/incomplete/modificate între timp, indiferent de cauză. 

În cazul în care un premiu nu poate intra în posesia Câștigătorului din motive independente 
de Organizator (imposibilitatea contactării Câștigătorului), premiul va fi acordat următorului 
participant în funcție de punctajul obținut. 

Articolul 6 – Drepturi de difuzare, reproducere și promovare 

Toți participanții: 

• cedează temporar în mod gratuit drepturile de difuzare asupra materialelor către 
Organizator și Finanțator pentru evenimentele publice din cadrul proiectului (premierea 
câștigătorilor, trei expoziții itinerante, evenimentul de încheiere a proiectului); 

• cedează de asemenea în mod gratuit dreptul de reproducere a imaginilor sau a unor 
extrase de sub un minut din aceste materiale pentru difuzare în presă, pe internet și 
pe canalele TV. 

Câștigătorii vor fi promovați la evenimentele concursului (și ale proiectului) și publicați (cu 
nume și prenume) pe Internet și în mass-media. 

Articolul 7 – Protecția datelor cu caracter personal 

Prin participarea la Concurs, fiecare Participant își exprimă acordul cu privire la: 

• colectarea si prelucrarea de către Organizator (și Finanțator) a informațiilor personale 
pentru a valida înscrierea în Concurs și pentru a se acorda premiile câștigate; 

• Organizatorul va folosi datele personale ale Participanților/Câștigătorilor numai în 
scopurile stabilite prin Regulament; 

Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, 
din motive întemeiate și legate de situația personală (în conformitate cu Legea nr. 677/2001); 

Toți participanții sunt de acord să informeze Organizatorul cu privire eventualele schimbări ale 
datelor de contact în timpul Concursului. 

Articolul 8 - Litigii 

În cazul unui conflict între părți în legătură cu interpretarea prezentului regulament, părțile se 
obligă să colaboreze în scopul rezolvării conflictului pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va 
fi înaintat instanței de judecată competente din municipiul Tîrgu Mureș. 

 

Tîrgu Mureș, 11 august 2022 

 

https://pajisti.milvus.ro/
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