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SĂRBĂTORIM	EXCELENȚA	 ÎN 	PREDAREA	

ȘT I INȚELOR	SPAȚIALE 	
Termen i 	 ș i 	 cond i ț i i 	 de 	par t i c ipare 	

	

1. Persoanele	fizice,	grupurile	și/sau	organizațiile	pot	trimite	mai	multe	înscrieri.		

2. Înscrierile	trebuie	să	se	bazeze	pe	utilizarea	resurselor	Space	Awareness.	

3. Înscrierile	 trebuie	 să	 vizeze	 activități	 educaționale	 (formale	 sau	 informale)	 care	
implică	tineri	(de	vârstă	școlară).	

Înscrierile	trebuie	să	fie	făcute	utilizând	formularul	de	înscriere	furnizat	și	trimise	prin	
e-mail	la	adresa:	euspaceawe-teachers@eschoolnet.org.	
Notă:	 în	 cadrul	oricărei	 corespondențe,	 vă	 rugăm	 să	 precizați	 în	mod	 clar	 pentru	 ce	
concurs	național	(a	se	vedea	lista	Organizatorilor	Concursului	Național)	intenționați	să	
trimiteți	aplicația,	astfel	încât	să	ne	putem	asigura	că	aceasta	sau	întrebarea	dvs.	ajunge	
la	destinatarul	corect.	
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4. Termenul	limită	de	depunere	este	miezul	nopții,	pe	14	octombrie	2017	(ora	de	vară	
a	Europei	Centrale).	Nu	vor	fi	acceptate	înscrieri	după	încheierea	termenului	limită.	

5. Înscrierea	se	poate	face	din	orice	țară.	Dacă	nu	există	un	concurs	național	în	țara	dvs.	
de	 origine,	 puteți	 alege	 ca	 înscrierea	 dvs.	 să	 fie	 luată	 în	 considerare	 în	 cadrul	
concursului	 lingvistic	 corespunzător	 sau,	 ca	 alternativă,	 puteți	 alege	 să	 intrați	 în	
concursul	global	în	limba	engleză.		

6. Finala	 internațională	se	va	desfășura	 în	 limba	engleză.	Dacă	sunteți	 selectat(ă)	ca	
câștigător	 la	nivel	 național	 într-o	 altă	 limbă,	organizatorul	 concursului	 național	 la	
care	ati	participat	vă	va	ajuta	să	creați	o	versiune	în	limba	engleză	pentru	examinare,	
la	finala	internațională.	

7. Dosarul	de	participare	nu	va	fi	returnat.	

8. Înscrierile	trebuie	să	respecte	următoarele	criterii:	

a. Conținutul	trebuie	să	fie	original	și	să	nu	fie	copiat,	integral	sau	parțial,	din	
orice	altă	sursă;		

b. Conținutul	trebuie	să	fi	fost	creat	pentru	concurs	și	să	nu	fi	fost	publicat	
anterior;		

c. Conținutul	trebuie	să	fie	adevărat;		

d. Conținutul	nu	trebuie	să	încalce	drepturile	unei	terțe	părți;		

e. Conținutul	nu	trebuie	să	fie	inadecvat	sau	nepotrivit	pentru	publicare	(de	
ex.,	include	nuditate,	obscenitate	sau	discurs	care	conține	ură);	

f. Este	 responsabilitatea	dvs.	 să	obțineți	orice	permisiune	necesară	pentru	a	
include	fotografii,	de	ex.	Permisiunea	părinților/tutorilor	în	cazul	tinerilor.	

9. Prin	trimiterea	dosarului	de	participare,	sunteți	de	accord	ca:	

a. Echipa	Space	Awareness	să	vă	poată	utiliza	materialul	conținut	 în	aplicația	
dvs.,	de	ex.	să	vă	contacteze	despre	competiție,	să	promoveze	resursele	de	
Space	Awareness	sau	să	efectueze	analize	suplimentare	cu	privire	la	impactul	
programului.	

b. Conținutul	de	la	înscrieri	poate	fi	afișat	pe	site-ul	Web	Awareness,	pe	social	
media	 și/sau	 compilat	 într-un	 e-book.	 Acreditarea	 va	 fi	 atribuită	 folosind	
informațiile	furnizate	 în	secțiunea	"Detaliile	participantului"	din	formularul	
de	înscriere	(Q2).		

c. Conținutul	 trimis	 ține	cont	de	o	 licență	Creative	Commons	de	Attribution-
Noncommercial-ShareAlike	 4.0	 International	 (CC	 BY-NC-SA	 4.0).	 Detalii	



	

www. space -awarenes s .o rg 	 3	

privind	 această	 licență	 pot	 fi	 găsite	 la	 adresa:	
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	

10. Câștigătorii	vor	fi	notificați	inițial	prin	e-mail.	De	asemenea,	aceștia	pot	fi	invitați	să	
participe	la	lucrări	ulterioare,	cum	ar	fi	o	discuție	sau	un	interviu	cu	membrii	echipei	
Space	Awareness	sau	un	webinar	public.	

11. Condiții	de	concurență:	

a. Deciziile	juriului	sunt	definitive;	

b. Prin	 înscrierea	 la	 concurs,	 cei	 care	 sunt	 numiți	 pe	 formularul	 de	 înscriere	
acordă	 permisiunea	 ca	 numele	 lor	 să	 fie	 utilizate	 pentru	 difuzarea	
rezultatelor	și	publicațiilor	ulterioare	referitoare	la	obiectul	concursului.		

c. Asigurarea	corectitudinii	atribuirii	datelor	este	 responsabilitatea	persoanei	
(persoanelor)	numită	pe	formularul	de	înscriere.	

d. Persoana	 (persoanele)	 indicată	 pe	 formular	 este	 responsabilă	 pentru	
păstrarea	unei	copii	de	rezervă	a	dosarului	de	înscriere.	

e. În	caz	de	probleme,	organizatorii	competiției	își	rezervă	dreptul	de	a	modifica	
condițiile	anterioare.	

12. Eligibilitatea	persoanelor	și	organizațiilor	aflate	in	legatură	cu	Space	Awareness:	

a. Reprezentanții	organizațiilor	care	sunt	parteneri	oficial	(membri	ai	grupului	
de	 conducere)	 din	 cadrul	 proiectului	 Space	 Awareness	 nu	 sunt	 eligibili	 să	
aplice.	

b. Educatorii	din	centrele	de	 informare	 (atât	 formale	cât	 și	 informale)	 și	 alte	
organizații	 conexe	 care	 au	 o	 asociere	 cu	 proiectul	 Space	 Awareness	 (sau	
Space	Scoop)	pot	intra	în	concursul	global.	Concursul	global	este	concursul	
de	 limbă	 engleză	 organizat	 de	 University	 College	 London	 (UCL).	 Doi	
câștigători	de	 la	concursul	global	vor	merge	 în	finala	 internațională.	Acești	
participanți	 nu	 sunt	 eligibili	 pentru	 concurența	 lor	 națională	 din	 cauza	
potențialului	conflict	de	interese.	

	
	

	
EU	Space	Awareness	este	finanțat	de	Uniunea	Europeană	în	cadrul	
Programului	Horizon	2020	Framework	,	H2020	–	COMPET	–	2014		în	baza	
acordului	de	finanțare	638653.	
	


