REGULAMENTUL PROIECTULUI EXCEPȚIONALII

Secţiunea 1. Organizatorul
Organizatorul Proiectului Excepţionalii (denumit în continuare generic „Proiectul”) este
Asociația Școala de Valori (denumit în continuare generic „Organizatorul”) cu sediul în Str. Ion
Nistor, nr. 2, Mezanin, ap.1, Sector 3, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor nr. 27/04.03.2010, codul fiscal nr. RO26781002, având contul bancar nr.
RO03BACX0000000940524000, Unicredit Tiriac Bank, Sucursala: București - Sfântul
Gheorghe.
Organizatorul se va ocupa de administrarea proiectului, comunicarea anunţului proiectului,
primirea aplicaţiilor, validarea lor. Prelucrarea datelor în vederea desfășurării proiectului este
înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) în baza notificării nr. 27171/2013.
Proiectul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi
participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament
pe parcursul desfăşurării proiectului şi va aduce la cunoştinţa publicului modificările operate,
prin publicarea acestora pe site-ul: www.scoaladevalori.ro/exceptionalii-2016 .
Secţiunea 2. Aria de Desfăşurare a Proiectului
Proiectul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României. Tabăra de inovaţie şi
conferinţa vor avea loc în Bucureşti.
Secţiunea 3. Perioada de Desfăşurare a Proiectului
Proiectul se va desfăşura în perioada 30 octombrie - 26 aprilie 2016. Data limită de completare şi
trimitere a documentelor necesare participării la proiect este 15 decembrie 2015, ora 23:59.
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Secţiunea 4. Dreptul de Participare
Proiectul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul stabil în
România, tineri cu vârsta între 16 şi 19 ani, vârsta de 16 ani fiind împlinită până la data de 15
decembrie 2015, cu preocupări şi rezultate bune la una dintre următoarele categorii:
• 10 freelanceri, cu portofoliu şi iniţiative de business sau proiecte de tip ONG;
• 15 tineri pasionaţi de ştiinţă, tehnologie, matematică, inginerie şi cu rezultate bune;
• 10 voluntari şi activişti cu atitudine, rezultate şi vechime, cu spirit civic;
• 10 tineri care au propria revistă, blog sau prezenţă online, lider de opinie cu abilităţi de public
speaking;
• 20 de performeri inspiraţionali împărţiţi astfel: 5 tineri pasionați de artă (muzică, dans, desenpictură), 5 tineri cu performanțe sportive (alergători, montagniarzi etc.), 10 olimpici naţionali şi
internaţionali la domenii precum istorie, geografie, limbi străine, română, biologie, psihologie
etc.).
Nu pot participa la proiect copiii membrilor şi angajaților Asociației Școala de Valori,
precum nici alți reprezentanți ai organizatorilor.
Secţiunea 5. Etapele Proiectului
Perioada de înscriere – 30 octombrie-15 decembrie 2015
Selecţia participanţilor – 08 noiembrie 2015-15 ianuarie 2016
Etapa de cercetare – 04-29 ianuarie 2016
Atelierele Excepţionalii – 07-12 februarie 2016
Proiectele Excepţionalii în comunitate – 15 februarie-25 aprilie 2016
Cei selectați vor primi agenda completă a proiectului în săptămâna 18-22 ianuarie 2016.
Secţiunea 6. Mecanismul de Aplicare la Proiect
Cei interesaţi de Proiect se pot înscrie completând formularul de înscriere de pe site-ul Şcoala de
Valori, disponibil aici.
Vor fi selectaţi 60-65 de elevi, câte minim 5 din acelaşi oraş, pentru a avea echipe care să
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implementeze ulterior proiecte în comunitatea din respectivele oraşe.
Este recomandată participarea pe întreaga durată a proiectului (tabără, imersiune în lumea
business şi voluntariat în proiecte de impact). Prin înscriere, participantii se angajează la
implicarea într-un voluntariat care constă în aproximativ 16 ore din timpul lor liber, în perioada
15 februarie - 25 aprilie 2016. Candidaţii care nu sunt dispuşi să investească 16 ore în
implementarea unui proiect în oraşul lor nu vor fi selectaţi, chiar dacă îndeplinesc toate celelalte
criterii.
Un adolescent poate aplica la o singură categorie. Data limită de completare a formularului
de aplicare este de 15 decembrie 2015, ora 23.59.
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru aplicaţiile care nu au fost trimise în termenul
specificat.
Rezultatele Proiectului vor fi publicate pe site-ul: www.scoaladevalori.ro/exceptionalii-2016 cel
târziu la data de 18 ianuarie 2016. Persoanele care vor fi selectate vor fi anunţate în scris prin
email despre rezultatul obţinut, nu mai târziu de 22 ianuarie 2015. În cazul în care departajarea
va fi dificilă pentru anumite aplicări aflate “la egalitate”, candidații vor fi contactați telefonic
pentru un scurt interviu sau li se vor cere materiale suplimentare pentru departajarea de alți
candidați.
Adolescenții pot cere informaţii suplimentare la adresa irina.livitchi@scoaladevalori.ro, care
va funcţiona pe toată durata Proiectului, şi la numărul de telefon 0747.988.628, în zilele
lucrătoare, între orele 10:00-17:00.
Secţiunea 7. Criterii de Selecţie
Selecția elevilor aplicanți la toate categoriile proiectului se va face pe baza următorului sistem de
punctaj:
1 formularul de aplicare trebuie să fie completat în întregime, iar categoria la care s-a

25%

inscris candidatul să corespundă cu informațiile furnizate în formular
2 dovada caracteristicilor de excepțional: portofoliu, articole, recomandări, diplome,

35%

rezultate deosebite cu documente justificatoare
3 angajamentul participantului de a fi prezent și implicat în toate cele 3 etape ale
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30%

proiectului
4 reședința într-o comunitate de excepționali și acceptul de a apărea în media și de a

10%

comunica despre rezultatele sale, cu rol inspirațional pentru alți tineri

Secţiunea 8. Jurizarea
Preselecţia candidaţilor se va face pe baza evaluării tuturor criteriilor de validitate menţionate la
Secţiunea nr. 7 din prezentul Regulament.
Aplicaţiile valide vor fi evaluate de către responsabilul de proiect.

Secţiunea 9. Angajamente, Confidenţialitatea Datelor, Costuri
Prin participarea la proiectul Excepţionalii, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor
prezentului Regulament şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest Proiect
implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Organizatorul poate solicita părintelui sau reprezentantului legal al participantului, acordul
pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele,
localitatea de reşedinţă, imaginea şi vocea lor. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens,
părintele său reprezentantul participantului va semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii
acestui acord. Organizatorul nu condiţionează participarea la proiect de semnarea acestei
declaraţii, însă disponibilitatea de a împărtăși experiența și cunoștințele participantului cu alți
tineri cu rol inspirațional, are o pondere în evaluarea aplicării candidatului - conform cu
sectiunea 7.
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest
Proiect, colectarea datelor cu caracter personal menţionate în fişa generală de date (Punctul I):
nume, prenume, locul şi data naşterii, numele părinţilor, adresa completă, nr. de telefon, adresa
de e-mail, fiind realizată exclusiv în scopul identificării exacte a participanţilor şi a contactării
acestora.
Participantul la Proiect, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele
drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie
asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii
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individuale (art. 14) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Participanţii au dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an,
confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de
asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de
situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia
cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o
cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în
conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul
va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Asociația Școala de Valori, Str. Ion Nistor,
nr.2, Mezanin, ap.1, Sector 3, Bucureşti, Cod Poştal 030041.
Participarea este gratuită, costurile pentru cazare, masă și transport fiind acoperite în întregime
de către Școala de Valori.

Secţiunea 10. Forţa Majoră
Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din
urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria
acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi
blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea
ulterior intrării în vigoare a Contractului şi care poate interzice sau modifica termenii Actului
informativ, etc.
Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente
de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea
Proiectului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale
pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi
1083 Cod Civil. Dacă Organizatorul invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor
la proiect, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.
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Secţiunea 11. Litigii
În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Proiect, acestea vor fi soluţionate
pe cale amiabilă.
Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta
litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.
Secţiunea 12. Regulamentul Proiectului
Regulamentul

Proiectului

Excepționalii

a

fost

publicat

www.scoaladevalori.ro/exceptionalii-2016 .
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