REGULAMENT CONCURS
ZIUA MONDIALĂ A STANDARDIZĂRII
Perioada de desfășurare: 15 iunie-15 septembrie 2018

I.

ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul acestui concurs este Asociaţia de Standardizare din România – ASRO, cu
sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, cod 010362, Tel/Fax 0213163296,
0213160870, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la poziţia 311/1998, cod
fiscal RO11134288, cont IBAN RO 77 RNCB 0082 0441 6720 0010 deschis la BCR Unirea
(denumit în continuare “Organizatorul”), legal reprezentată prin dna. Iuliana CHILEA în
calitate de Director General şi dna. Elena SINGURAN în calitate de Director Economic.
II.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în perioada 15 iunie-15 septembrie 2018.
III.

DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Concursul se adresează tuturor studenților rezidenți în România, care respectă condiţiile
Regulamentului şi care urmează indicaţiile stipulate în acesta. Participarea la Concurs are
valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a
prevederilor Regulamentului.
Câștigătorul consursului este de acord să cedeze drepturile către ASRO pentru utilizarea
lucrării și a logo-ului pe care oragnizatorul consursului va avea dreptul să le utilizeze
integral, prin instrumentele de promovare proprii, respectiv publicații, publicații online,
canal Youtube, social media, evenimente organizate de ASRO.
IV.

ENUNȚUL TEMELOR DE CONCURS

Acest concurs are două categorii:
1.

Realizarea unei lucrări scrise pe o temă referitoare la standardizare cu
subiectul: Standardele în orașul viitorului - orașul inteligent.

2. Realizarea unui logo pentru Adunarea Generală a Comitetului European de
Standardizare (CEN) și a Comitetului European pentru Standardizare în
domeniul Electrotehnicii (CENELEC) din anul 2019.
Informați-vă puțin. Aflați ce sunt CEN și CENELEC, cu ce se ocupă, care este rolul lor în
Europa. Lăsați-vă imaginația să zburde.
V. CERINȚE TEME
Cerințele pentru prima temă le găsiți aici.
Cerințele pentru cea de-a doua temă le găsiți aici.
V.

PREMIUL

Premiul I se acordă pentru ambele categorii și constă în participarea gratuită la următoarea
ediție a StandarDays – CEN/CENELEC, de la Bruxelles, detalii aici. ASRO va sponsoriza:
biletul de avion dus-întors București - Bruxelles, trei nopți de cazare și diurna aferentă celor
trei zile.
Premiul II se acordă pentru ambele categorii și constă într-un internship plătit, timp de 6
luni, în cadrul ASRO.
VI.

DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI

Regulamentul Concursului, precum şi eventualele sale acte adiţionale sunt disponibile în
mod gratuit pe site-ul Organizatorului: www.asro.ro.
Participarea la Concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor
Regulamentului şi obligativitatea respectării acestora. În cazul nerespectării Regulamentului
de către câştigător, respectiv a condiţiilor privind desfăşurarea Concursului, premiul câştigat
nu se va acorda.
VII.

TAXE SI IMPOZITE

Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru
Participanţi percepute de Organizator.
OBSERVAȚIE: NU POȚI PARTICIPA LA AMBELE CONCURSURI!
Organizator, Asociaţia de Standardizare din România - ASRO

