REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
BEBRAS ROMANIA

In perioada 31 octombrie-6 noiembrie 2022, ECDL ROMANIA organizeaza concursul Bebras Romania, ce isi propune
sa introduca elevii de toate varstele in domeniul gandirii algoritmice si computationale si sa ii atraga spre domeniul
informatic.
Elevii inscrisi in invatamantul preuniversitar din Romania (clasele V-XII (XIII)), care doresc sa isi testeze gandirea
logica si computationala, pot sa participe la concursul Bebras, desfasurat in perioada 31 octombrie-6 noiembrie
2022. Participarea la aceasta competitie este gratuita.
Competitia Bebras se adreseaza elevilor din urmatoarele categorii de varsta:
• Benjamin – clasele V si VI (10-12 ani)
• Cadet – clasele VII si VIII (12-14 ani)
• Junior – clasele IX si X (14-16 ani)
• Senior – clasele XI si XII (XIII) (16-20 ani)
Regulamentul oficial al Concursului Bebras Romania este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in
Romania, fiind obligatoriu pentru toti participantii la concurs si are continutul prezentat mai jos:

1. ORGANIZATOR:
Concursul Bebras Romania este organizat de ECDL ROMANIA SA (denumita in continuare «Organizator») cu sediul
in Bd. Dacia nr. 56, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, Romania, Nr. RC J40/2422/2002, Cod unic RO14541553, Tel:
+4021 316 9922; Fax: +4021 319 7227, e-mail: office@ecdl.ro.

2. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat pe intreg teritoriul Romaniei, in scolile din invatamantul preuniversitar si se desfasoara online
prin intermediul platformei concurs.bebras.ro. Elevii care se inscriu in competitie in perioada 10 – 16 octombrie 2022
au dreptul de participare la concurs.
Competitia se desfasoara exclusiv online in cadrul fiecarei scoli inscrise, sub supravegherea unui profesor, conform
unui orar flexibil si poate fi sutinuta in limba romana sau engleza. Pentru desfasurarea optima a competitiei, este
necesar doar ca scolile sa detina o sala de calculatoare, dotate cu conexiune la Internet. Luand in considerare contextul
pandemic actual, se accepta ca acest concurs sa fie sustinut si de la distanta de catre elevi, sub coordonarea si
supravegherea online a unui profesor, in conditiile in care acesta nu poate fi sustinut in cadrul unitatii scolare. In acest
caz, elevii trebuie sa detina un computer, dotat cu conexiune la Internet.
3. PERIOADA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI
Organizarea si desfasurarea concursului Bebras Romania are loc in perioada 26 septembrie 2022 – 25 noiembrie
2022.
Perioada de inregistrare a profesorilor coordonatori este exclusiv 26 septembrie – 02 octombrie 2022.
Perioada de inscriere a elevilor este exclusiv 10 – 16 octombrie 2022.
Concursul Bebras are loc in perioada 31 octombrie – 6 noiembrie 2022.
Rezultatele vor fi afisate in perioada 21 – 25 noiembrie 2022 pe site-ul web concurs.bebras.ro.
4. INSCRIEREA IN CONCURS
Concursul Bebras Romania se desfasoara online prin intermediul platformei concurs.bebras.ro administrata de
Eljakim Information Technology BV din Olanda.
Pentru a participa la concurs, elevii trebuie:
✓ sa fie inscrisi in unitatile scolare din invatamantul preuniversitar din Romania in clasele V-XII (XIII)
✓ sa se inscrie in competitie in perioada 10-16 octombrie 2022 prin completarea formularelor online de pe platforma
concurs.bebras.ro
✓ sa sustina testul Bebras specific categoriei lor de varsta in perioada 31 octombrie-6 noiembrie 2022.
Pentru a se inregistra drept profesori coordonatori Bebras, cadrele didactice trebuie :
✓ sa solicite inregistrarea ca si profesor coordonator pe site-ul web https://concurs.bebras.ro/admin/ prin crearea
unui cont de acces in perioada 26 septembrie – 02 octombrie 2022
✓ sa primeasca aprobarea cererii de inregistrare de la ECDL ROMANIA
In cadrul unei unitati scolare pot exista mai multi profesori coordonatori.
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Fiecare elev va completa un formular de inscriere, dupa modelul pus la dispozitie online de catre organizator. Pentru
fiecare elev minor, parintele/ tutorele elevului va completa formularul online de inscriere.
ECDL ROMANIA va importa listele de candidati pe platforma concurs.bebras.ro pana cel tarziu la data de 28 octombrie
2022.
Respectarea tuturor conditiilor mai sus mentionate duce la inregistrarea profesorilor coordonatori Bebras si inscrierea
automata a candidatilor in concurs.
ECDL ROMANIA considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date
cu privire la participant adevarate si corecte.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, ECDL ROMANIA nu va considera respectiva
participare valida.

5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Poate participa la acest concurs orice persoana fizica - elev in clasele V-XII (XIII) - inscrisa in unitatile scolare din
invatamantul preuniversitar din Romania, indiferent de sex, nationalitate sau religie.
Se poate inregistra ca profesor coordonator Bebras orice persoana fizica – cadru didactic - inscrisa in unitatile scolare
din invatamantul preuniversitar din Romania, indiferent de sex, nationalitate sau religie.
Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot participa: angajatii firmei organizatoare, precum si sotul/sotia si
rudele de gradul I si II ale acestora.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Dupa concurs, toti profesorii inregistrati si toti elevii participanti la competitie vor primi diplome de participare.
Castigatorii vor fi desemnati astfel: pentru fiecare categorie de varsta din concurs, primii 4 elevi cu cel mai mare punctaj
obtinut in cel mai scurt timp de rezolvare a intrebarilor din concurs, vor fi declarati castigatori. Pentru elevii castigatori
se vor elibera diplome de merit, aferente locului ocupat (I, II, III sau mentiune).
Castigatorii vor fi validati de catre un juriu numit de catre Organizator. Organizatorul isi rezerva toate drepturile in
privinta modului de organizare si functionare a juriului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sanctiona orice tentativa
de fraudare a concursului prin descalificare.
Rezultatele vor fi afisate, in functie de punctajele obtinute pe fiecare categorie de varsta, pe concurs.bebras.ro in
perioada 21 - 25 noiembrie 2022. In situatia in care exista suspiciuni sau sesizari/reclamatii privind rezultatele
concursului, Organizatorul poate efectua, chiar si din oficiu, verificari suplimentare privind corectitudinea desfasurarii
probelor. Daca in urma verificarilor intreprinse rezulta concluzia ca rezultatele concurentilor in cauza nu pot fi validate,
acestia vor fi descalificati, iar Organizatorul, dupa o notificare prealabila, va reafisa rezultatele castigatorilor finali.
De asemenea, in situatia in care se constata erori in algoritmul de corectare, Organizatorul poate proceda la
recalcularea si reafisarea rezultatelor si a castigatorilor finali.
Rezultatele finale ale Rundei a doua a Concursului Bebras Romania, vor fi facute publice pe website-ul
concurs.bebras.ro

7. AMANAREA/INTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul va putea fi amanat/intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de
a anunta publicul prin intermediul site-ului web concurs.bebras.ro.
8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Fiecare Participant isi da acordul cu privire la colectarea si prelucrarea, de catre Organizator, a datelor sale cu caracter
personal cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/prenume, clasa, CNP, orasul din care provine, etc in scopul inscrierii
sale in concurs.
Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale Participantilor si Castigatorilor si
le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.
Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si
legate de situatia personala, fapt care duce in mod automat la imposibilitatea inscrierii lor in consurs.
Participantilor le sunt garantate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE
nr. 679/27.04.2016 si pentru orice clarificari sau intrebari suplimentare in legatura cu colectarea si prelucrarea datelor
lor cu caracter personal in cadrul concursului Bebras, ei se pot adresa si pot primi un raspuns la adresa de email
concurs@bebras.ro.
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9. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a
retelelor de Internet.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor terti
cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau
altii asemenea.

10.REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul concurs.bebras.ro.
Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament
si obligativitatea respectarii acestora.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, in masura in care se va
impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe site-ul web concurs.bebras.ro. Modificarile/forma modificata
a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.
Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.
11. CONTACT:
Pentru mai multe informatii referitoare la concurs va rugam sa ne scrieti la concurs@bebras.ro sau office@ecdl.ro.
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