
 

 
 

OLIMPIADELE PREȘCOLARILOR 

REGULAMENT 

 

Secțiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului 

 

Concursul este organizat și desfășurat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea 

României, denumită în continuare Organizator, cu sediul în strada Cronicarilor nr 2, sector 1, 

București, având codul unic de înregistare 5551230, reprezentată de Trisi Nicoleta Cristea, în 

calitate de Director General. 

Partener concurs: Editura Litera 

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului 

oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). 

Regulamentul Oficial va fi făcut public pe site-ul organizatorului www.fundatiadanvoiculescu.ro. 

În situații de strictă necesitate, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba 

prezentul Regulament Oficial, de a prelungi perioada de înscrieri sau de a modifica data/locația 

unei probe din concurs, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunțul 

prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.fundatiadanvoiculescu.ro. 

Concurenții au obligația să consulte permanent site-ul organizatorului, 

www.fundatiadanvoiculescu.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, 

regulament, premiere, sau organizare privind concursul. Înscrierea în concurs implică 

cunoașterea, respectarea și acceptarea regulamentului oficial și a tuturor condițiilor de 

organizare, corectare și premiere ale concursului.  

 Olimpiadele preșcolarilor este un concurs național unic, care oferă posibilitatea obiectivă 

de evaluare a nivelului de dezvoltare educaţională și emoțională și urmărește identificarea 

copiilor supradotați, cu un IQ ridicat, în vederea dezvoltării calităților native, precum și 

sprijinirea acestora în vederea unei dezvoltări armonioase a personalității lor. 

Secțiunea 2. Zona de desfășurare a concursului 

Concursul se va desfășura la sediul nostru din Str. Cronicarilor nr. 2, sector 1, București. 

 La solicitarea expresă a unei instituții de învățământ și ținând cont de un număr 

minim de 40 de copii participanți, concursul se poate desfășura și  la sediul instituției care 

solicită acest lucru. 

Cei care doresc informații suplimentare, pot trimite un e-mail organizatorilor la adresa 

inscrieri@fundatiadanvoiculescu.ro, pe întreaga durată a desfășurării concursului. 



 

 
 

 

Secțiunea 3. Durata concursului 

Concursul face parte din programele permanente ale Fundației Dan Voiculescu pentru 

Dezvoltarea României. Concursul se desfășoară în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018, în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Secțiunea 4. Participanți 

La concursul „Olimpiadele preșcolarilor” au dreptul să participe copii din toată țara, cu 

vârste cuprinse între 3 și 6 ani.  

Înscrierea şi participarea la acest concurs sunt gratuite. 

Secțiunea 5. Înscrierea în concurs 

Înscrierea în concurs se va face prin completarea unui formular tip, disponibil pe site-ul 

organizatorului www.fundatiadanvoiculescu.ro, la adresa de e-mail 

inscrieri@fundatiadanvoiculescu.ro sau telefonic, la numărul de telefon 031/425.58.83. 

Pentru înscriere, sunt necesare următoarele informații: nume și prenume participant, data 

nașterii, grădinița, premii și diplome obținute (câmp opțional), datele de contact ale unui 

părinte/tutore/reprezentant legal: telefon, email. 

Participanții au obligația de a verifica transmiterea în timp util a aplicațiilor. 

 Organizatorul nu este responsabil pentru înscrierile incorecte, târzii sau incomplete în 

concurs.  

Fiecare copil înscris va participa la o singură competiție, pentru categoria lui de vârstă. 

Copiii participanți în cadrul unei anumite categorii de vârstă se pot înscrie, prin recompletarea 

formularului de concurs, pentru a participa la următoarea categorie de vârstă. Participarea se va 

face în ordinea înscrierii. 

Secțiunea 6. Desfășurarea concursului 

 Concursul se va desfășura lunar, în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018, pe trei 

categorii de vârstă: 3-4 ani, 4-5 ani, 5-6 ani. 

Calendarul concursului (concursul se va desfășura duminica) 

 26 noiembrie 2017 

 17 decembrie 2017 

 28 ianuarie 2018 

 25 februarie 2018 

http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/
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 25 martie 2018 

 29 aprilie 2018 

 27 mai 2018 

 24 iunie 2018 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica calendarul concursului prin 

schimbarea datei desfășurării competiției sau prin modificarea numărului de competiții. 

Proba de concurs va consta în soluționarea unor exerciții de logică, desen creativ și 

puzzle, pe parcursul unui timp dat (30 minute), sub supravegherea reprezentanților fundației. 

 Performanțele copiilor vor fi notate de un juriu format din: un psiholog, un educator, un 

profesor de specialitate. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba componența juriului pe parcursul 

concursului.  

Prestația fiecărui participant va fi evaluată în funcție de corectitudinea “răspunsurilor” 

probelor la care sunt supuși, timpul de exercițiu, creativitatea. 

Secțiunea 7. Premii 

În cadrul fiecărei competiții, se vor acorda pentru fiecare categorie de vârstă: 

- 3 premii “Premiul 1” 

- 4 premii ”Premiul 2” 

- 5 premii “Premiul 3” 

- 10 mențiuni 

Pentru a-i încuraja și pentru a le dezvolta spiritul de competiție, toți copiii vor primi 

diplome de participare, iar cei mai buni dintre ei, care vor obține cel mai mare punctaj, vor fii 

răsplătiți cu materiale educaționale (jocuri, cărți de colorat și de povești, jocuri interactive), 

oferite de Ed. Litera, în cadrul unei festivități. 

Secțiunea 8. Responsabilitate 

 Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se 

oblige să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin 

prezentul Regulament Oficial. 

 Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor 

revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării  effective a premiilor sau după termenul de 

revendicare a premiilor, prevăzut în prezentul Regulament Oficial. 



 

 
 

Prin participarea la concurs, părintele/tutorele/reprezentantul legal care îl insoțește pe 

concurent își dă acordul ca prestația minorului din cadrul concursului să poată face obiectul unor 

materiale audio/video/foto conținând imaginea, respectiv portretul minorului. 

 Înmânarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la concurs constituie 

acordul ca numele câștigătorilor și imaginea lor să poată fi făcute publice. Câștigătorii tuturor 

premiilor sunt de acord să semneze un proces verbal prin care li se oferă premiul, sub forma pusă 

la dispoziție de Organizatori. 

Secțiunea 9. Protecția datelor personale 

 În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii sunt obligați să facă publice numele 

căștigătorilor și câștigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câștigătorilor va fi afișată pe 

site-ul www.fundatiadanvoiculescu.ro, în conformitate cu prevederile Secțiunii 5 din prezentul  

Regulament oficial. 

 Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind 

protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajează să 

păstreze și să utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs 

conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. 

 Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, 

următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de 

intervenție  asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15). 

 Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale Organizatorilor 

concursului, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a acestora, să fie 

prelucrate și folosite în viitor de Organizatori sau persoane juridice autorizate de către acesta, 

pentru a informa participanții cu privire la noi proiecte, campanii publicitare și de marketing. La 

cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorii nu vor mai folosi datele lor personale. 

Secțiunea 10. Încetarea concursului 

 Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie 

forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorilor, din motive independente de voința 

sa, de a continua prezentul concurs. 

Secțiunea 11. Litigii 

 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor 

rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate 

de instanțele judecătorești române competente. 

 



 

 
 

Organizator Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României 

Prin Trisi Nicoleta CRISTEA 

Director general 


