
REGULAMENT CONCURS 

 

Fischer International Reading Race - ediția a patra 

1 martie 2021 – 18 iunie 2021 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Concursul este organizat și desfășurat de centrul de carte Fischer International, cu sediul în bd. 

Lascăr Catargiu, nr. 14, sector 1, București, având codul unic de înregistrare RO22892490, 

reprezentat de Daniela Văduva, în calitate de Director General (denumită în continuare 

Organizator), în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, cu 

sediul în str. Cronicarilor, nr. 2, sector 1, București. Participanții la concurs sunt obligați să 

respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos. 

Regulamentul Oficial este întocmit de Organizator și va fi făcut public pe site-urile 

www.cartiengleza.ro și www.fundatiadanvoiculescu.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a 

modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în 

vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.cartiengleza.ro 

și www.fundatiadanvoiculescu.ro.  

 

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. Pentru obținerea de 

informații suplimentare, cei interesați pot contacta Organizatorul pe adresa fedu@fedu.ro sau la 

numărul de telefon 021 310 88 89, pe întreaga durată a concursului. 

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI 

Concursul Fischer International Reading Race se desfășoară în perioada 1 martie 2021 – 18 

iunie 2021. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament 

Oficial. 

 

SECȚIUNEA 3.1. CALENDARUL CONCURSULUI 

— 1 martie 2021 - lansarea competiției Fischer International Reading Race 

— 3 iunie 2021 - termenul limită pentru expedierea portofoliilor de lectură pe e-mail 

fedu@fedu.ro sau prin curier pe adresa: Fischer International situat în bd. Lascăr Catargiu, 

nr. 14, sector 1, București 

— 10 iunie 2021 - evaluarea portofoliilor 

— 14 iunie 2021 - selectarea finaliștilor pentru premiile speciale 

— 18 iunie 2021 - premierea tuturor participanților și a profesorilor înscriși în concurs precum 

și acordarea premiilor speciale pentru finalisti (elevii, profesorii si scoli) 

http://www.cartiengleza.ro/
http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/
http://www.cartiengleza.ro/
http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/
mailto:fedu@fedu.ro
mailto:fedu@fedu.ro


 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 

— La concurs pot participa elevi și profesori de limbă engleză din România. 

— Validarea concursului se face in momentul în care portofoliul de lectură este completat 

pentru fiecare carte inclusa in în pachetul achiziționat și este trimis in format electronic, prin 

e-mail la fedu@fedu.ro, sau este expediat, in format fizic, catre Fischer International, bd. 

Lascăr Catargiu, nr. 14, sector 1, București, în termenul menționat de calendarul concursului. 

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE 

Numele finalistilor vor fi publicate pe pagina de facebook a Organizatorului (Fischer 

International): www.facebook.com/cartiengleza.ro. Câștigătorii vor fi contactati conform 

informațiilor furnizate de aceștia în portofoliul de lectură. 

 

Toți profesorii înscriși în concurs, precum și toți elevii care îndeplinesc condițiile de validare ale 

concursului, menționate la Secțiunea 4 vor fi premiați.  

De asemenea, vor fi acordate premii speciale pentru elevi, pentru profesori și pentru școli, astfel: 

 

1. Premii special pentru elevi 

 

— 3 tabere în România1 

— 3 cursuri de limba engleză în centrele Eurognosi din orașele Ramnicu-Valcea, Ploiești, 

Pitești 

— Acces gratuit pentru toți participanții la o bibliotecă digitală cu peste 150 de cărți în limba 

engleză, în perioada 1 iulie – 1 septembrie 2021 

— 10 coduri de acces la o bibliotecă digitală cu peste 150 cărți în limba engleză, în perioada  

1 iulie 2021 – 1 iunie 2022 

 

Criterii de selecție: 

— Abordare creativă 

— Prezentare atractivă și elaborată a conținutului 

— Contribuție personală 

— Funcţionalitate (vizibilitate și lizibilitate) 

— Încadrare în termenul limita de trimitere pentru portofoliul de lectură 

 

 
1 În cazul în care restricțiile impuse de pandemie nu vor permite organizarea taberei, premiile vor fi 

reportate pentru anul 2022. 

http://www.facebook.com/cartiengleza.ro


 

2. Premii speciale pentru profesori: 

 

— 3 locuri gratuite la conferința Fischer International care va avea loc pe 2-3 septembrie 20212 

— 3 cursuri online de dezvoltare profesională, oferite de editura Cambridge University Press 

— 3 coduri de acces pentru o perioadă de 9 luni la aplicația Learn English with TEDTalks de 

la editura National Geographic Learning 

— 3 pachete de curs de la editura National Geographic Learning, constând în următoarele 

componente: manual în format fizic, manual în format digital, caiet de lucru cu activități online, 

manualul profesorului în format digital și materialele audio și video aferente 

— Toti profesorii participanti vor primi o reducere de 20%3 la produsele comercializate de 

Fischer International, în perioada 1 iulie 2021 – 1 iunie 2022 

 

Criterii de selecție: 

— profesorii cu cei mai creativi elevi 

— numărul de elevi înscriși în concurs 

 

3. Premii speciale pentru școli: 

 

— 3 școli vor primi pentru biblioteca scolii 100 de carti de citit, de la editura National Geographic 

Learning 

— un discount de 10% din taxa de inscriere la examenele Cambridge, organizate de Centrul 

Eurognosi. 

— un examen Cambridge gratuit oferit de Cambridge Assessment English 

 

Criterii de selecție: 

— Numărul de elevi înscriși în concurs 

— Numarul de profesori implicatI in concurs 

 

SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATE 

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să 

respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul 

Regulament Oficial. 

 
2 În cazul în care restricțiile impuse de pandemie nu vor permite organizarea conferinței, premiile vor fi 
reportate pentru anul 2022. 
3 Reducerea nu se aplica pentru produsele care se afla deja in promotie sau pentru cele care sunt reduse 
deja. 



Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări 

necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a 

premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. 

 

SECȚIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis participării tuturor profesorilor de limba engleza și elevilor cu 

domiciliul/reședința pe teritoriul României, cu excepția angajaților Organizatorului concursului și 

a membrilor familiilor tuturor acestora (copii, parinti, sot/ sotie). 

 

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

În conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat să facă public numele 

câștigătorilor și câștigul acordat în cadrul acestui concurs. Câștigătorii vor fi afișati pagina de 

facebook a Organizatorului www.facebook.com/cartiengleza.ro, în conformitate cu prevederile 

Sectiunii 5 din prezentul Regulament oficial. 

Organizatorul se obligă, să respecte prevederile regulamentului GDPR privind protecția datelor 

personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze și să 

utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs conform 

prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. 

Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, pot interveni asupra datelor personale 

oricand doresc si pot solicita: 

— informarea si consultarea datelor personale 

— actualizarea datelor personale 

— stergerea datelor personale 

— restrictionarea prelucrarii datelor prelucrate 

Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale către Organizatorul concursului, 

participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate 

și folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a 

informa participanții cu privire la noi proiecte, campanii publicitare și de marketing. La cererea 

expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale. 

Datele colectate si utilizarea acestora: 

— Nume, prenume – datele sunt utilizate pentru realizarea inscrierii in concurs. 

— Numarul de telefon/adresa de e-mail - informatiile sunt utilizate pentru mentinerea 

comunicarii cu privire la detaliile concursului sau pentru transmiterea de mesaje, oferte, 

informari etc. 

— Scoala si orasul – informatiile sunt utilizate pentru transmiterea premiilor. 

http://www.facebook.com/cartiengleza.ro


 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță 

majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de 

a continua prezentul concurs. 

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanțele 

judecătorești române competente. 

 


