ANEXA 1
la regulamentul CONCURSULUI NAȚIONAL ECO PROVOCAREA JUNIORI
20 octombrie 2021- 20 mai 2022

Concursului național Eco Provocarea este organizat de VIITORPLUS - ASOCIAȚIA
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ (http://www.viitorplus.ro/), având sediul social în Str.
Rondă, nr. 24, mansardă, camera 2, sector 2, București, Romania și punctul de lucru în str.
Ispravnicului, nr. 33-35, sector 2, București, CUI 18654032, denumită în prezentul regulament
Organizator. Organizatorul adoptă prezenta ANEXA 1, ca act adițional la prezentul regulament
care poate fi accesat aici : https://www.ecoprovocarea.ro/regulament-concurs-junior/, în
următoarele condiții :
DESPRE CONCURS ȘI PREMII se va modifica și va avea următorul conținut :
Concursul Național Eco Provocarea Juniori – se adresează cadrelor didactice și elevilor
din învățământul primar și gimnazial și presupune planificarea, organizarea și desfășurarea de
activități practice și educative, în funcție de categoria aleasă:
1. Economie circulară, ce include activități de : reciclare, igienizare, târguri de economie
circulară;
2. Plantări;
O școală va fi înscrisă în concurs de către un cadru didactic coordonator. Dacă la nivelul
școlii sunt mai multe persoane interesate de coordonarea activităților, direcțiunea va stabili cine
va fi reprezentantul.
La activitățile practice din cele două categorii de concurs, ce urmează după procedura
de validare a înscrierii pot ajuta toți elevii școlii, cadrele didactice și cele auxiliare, dar și
voluntari (părinți, prieteni etc.).
În cazul în care unitatea de învățământ care se înscrie în concurs are în componență atât
copii de grădiniță, din ciclul primar (0-IV), precum și din gimnazial (V-VIII), se va lua în

considerare ca o singură școală participantă. O echipă înscrisă în concurs trebuie să fie formată
din minimum 4 și maximum 30 elevi, plus un cadru didactic coordonator.
PREMIILE TOTALE SUNT ÎN VALOARE DE 30.000 de lei.
În funcție de punctele acumulate pe parcursul ediției Eco Provocarea se va desemna :
● 1 echipă câștigătoare la categoria Economie circulară
● 1 echipă câștigătoare la categoria Plantări
Premiul reprezintă o excursie cu tematică de mediu, de 3 zile, pentru o echipă de 4
până la 30 de elevi și un cadru didactic. Organizatorul își asumă costurile corespunzătoare
cazării, meselor și a materialelor educaționale din agendă pe toată durata excursiei (3 zile).
Transportul nu este asigurat de Organizator, fiind răspunderea fiecărei echipe să asigure costul
corespunzător transportului.

Modificările privind privind componența echipei de maxim 14 elevi + 1 cadru
didactic coordonator cu maxim 30 de elevi + 1 cadru didactic coordonator și cea privind
suma totală a premiilor, ce fac actul prezentei anexe la regulamentul oficial al Concursului
Național Eco Provocarea, va intra în vigoare la data de 01.02.2022.

