„TOP FRUNTAȘI”
REGULAMENT DE PREMIERE A CÂȘTIGĂTORILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI
“Olimpiadele Kaufland”
Prezentul Regulament oferă informații cu privire la acordarea premiilor către unităţile de învăţământ de stat
câștigătoare rezultate în urma competiției Olimpiadele Kaufland. Modalitatea de organizare, precum şi
drepturile şi obligaţiile participanţilor în competiţia Olimpiadele Kaufland pot fi găsite în cadrul
Regulamentului Oficial al Programului „Olimpiadele Kaufland” organizat în perioada 15 septembrie 2015 –
29 februarie 2016, regulament ce poate fi găsit pe platforma www.olimpiadelek.ro precum şi prin solicitare
scrisă la adresa contact@olimpiadelek.ro.
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
Programul „Olimpiadele Kaufland” (denumită în cele ce urmează „Program”) este organizat sub forma unui
parteneriat între:
Kaufland România SCS, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Barbu Văcărescu 120-144, înregistrată în Registrul
Comerţului sub nr. J40/17052/12.12.2003, CUI RO 15991149, înregistrată la ANSPDCP ca Operator de date
cu caracter personal cu numarul23293, denumit în continuare „Sponsor al Programului”
și

ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI, cu sediul în Bucureşti, Str. Ion Nistor, Nr. 2, Mezanin, Ap. 1, Sector 3,
înmatriculată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 27/04.03.2010, C.I.F. RO26781002, adresa de email office@scoaladevalori.ro, având contul IBAN: RO03BACX0000000940524000 deschis la Unicredit Ţiriac
Bank Sucursala Bucureşti - Sfântul Gheorghe, reprezentată legal prin dl. Ștefan Pălărie în calitate de
Președinte, înregistrată la ANSPDCP ca Operator de date cu caracter personal cu numărul 27171, denumit în
prezentul regulament „Organizator”.
Activitățile legale cu privire la aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament Oficial al Programului vor fi
operate prin intermediul Organizatorului, Asociația Şcoala de Valori.
Participanţii la Program sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial (denumit în
continuare “Regulament Oficial” sau „Regulament”), potrivit celor menţionate mai jos.
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, pe pagina
www.olimpiadelek.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, în perioada 15 Septembrie
– 1 octombrie 2016 (inclusiv), precum şi prin solicitare scrisă la adresa contact@olimpiadelek.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act
adiţional, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice pe site-ul www.olimpiadelek.ro.
Participarea la Programul „Olimpiadele Kaufland” nu este condiţionată de achiziţionarea vreunui produs sau
de plata vreunei taxe de participare de către Participanţi. În acest sens, nu este necesar ca Participanţii să
achiziţioneze niciun produs sau să achite vreo sumă de bani pentru a se putea înscrie sau câştiga. Înscrierea
în acest program constituie acceptarea de către aceştia, a prezentului Regulament Oficial.
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SECŢIUNEA 1. ACORDAREA PREMIILOR „TOP FRUNTAȘI”
Conform descrierii din Regulamentul Oficial al Competiţiei Olimpiadele Kaufland, la data de 16 martie 2016
va fi anunţat clasamentul oficial al tuturor Unităţilor de Învăţământ de Stat înscrise în competiţie în funcţie
de punctajul validat pentru toate activităţile anunţate şi confirmate până la data de 29 februarie 2016, ora
23:59, prin intermediul platformei www.olimpiadelek.ro.
În baza acestui clasament, primele 103 de unităţi de învăţământ de stat vor fi premiate după cum urmează:
- prima instituţie de învăţământ din clasament (cel mai mare punctaj obţinut) va fi eligibilă pentru a
câştiga premiul 1 – în valoare de 180,000 lei (echivalentul a 40,000 EURO calculat la valoarea de 1
EUR= 4.5 lei)
- a doua instituţie de învăţământ din clasament (al doilea cel mai mare punctaj) va fi eligibilă pentru a
câştiga premiul 2 – în valoare de 135,000 lei (echivalentul a 30,000 EURO calculat la valoarea de 1
EUR= 4.5 lei)
- următoarele 101 instituţii de învăţământ de stat (conform clasamentului) vor fi eligibile pentru a
câştiga premiul 3 - în valoare de 90,000 lei (echivalentul a 20,000 EUR calculat la valoarea de 1 EUR=
4.5 lei)
Acordarea premiilor este condiționată de parcurgerea următoarelor etape:
a. 16 martie 2016 – 31 martie 2016: unităţile de învăţământ de stat câştigătoare trebuie să realizeze
trimiterea către organizatori a Planului de Investiţie, la adresa de e-mail contact@olimpiadelek.ro .
Planul de Investiţie trebuie să respecte principiile expuse mai jos şi să cuprindă documentaţia detaliată
la Anexa 2 şi să fie însoţită de Bugetul de Plan de Investiţie, descris în Anexa 4.
După primirea documentaţiei fiecărui Plan de Investiţie, Organizatorul va anunţa recepţia documentelor
necesare, sau va semnala dacă există documente lipsă.
Alături de Fişa Planului de Investiei, se va prezenta şi dovada acceptării oficiale de către Consiliul de
Administraţie al Unităţii de Învăţământ de Stat desemnat câştigător a programului/investiţiei propuse
(documentele trebuie să fie semnate de către minim 3 membrii ai consiliului şi să poarte ştampila
unităţii şcolare).
Unităţile de învăţământ de stat câştigătoare trebuie să completeze următoarele documente astfel:
1) documentul word completat conform ANEXEI 2 (vezi mai sus) în format electronic
2) acelaşi document tipărit, ştampilat, semnat de către membrii consiliului de administatie şi scanat
3) fişierul excel– Bugetul Planului de Investiţie
4) acelaşi fişier excel – tipărit, ştampilat, semnat de către membrii consiliului de administatie şi scanat
În vederea întocmirii Planului de Investiţii va rugăm să ţineţi cont de urmatarele Principii:
1) Relevanța: se referă la măsura în care proiectul răspunde unor nevoi sau unor probleme ale unității
de învăţământ declarate câștigătoare şi/sau a comunităţii din care aceasta face parte. Identificarea
unei probleme reale și importante poate fi susținută prin rezultatele unor studii și cercetări sau prin
experiența proprie (observare, discuții etc.).
2) Impactul: În ceea ce priveşte impactul proiectului, relevant este și numărul beneficiarilor direcți și
indirecți care sunt influențați de către punerea proiectului în realitate. Astfel, investiţia trebuie să fie
una semnificativă, care să genereze impact în cadrul şcolii sau comunităţii de care școala aparține şi
care să aibă ca şi beneficiari direcţi elevii şi cadre didactice şi să crească calitatea educaţiei în
unitatea de învăţământ.
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3) Obiective SMART: obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile, tangibile și în limita sumei
câştigate de către unitatea de învăţământ. De asemenea propunerea de investiţie trebuie fie
implementată în perioada de timp aferentă, respectiv până la data de 1 octombrie 2016.
4) Planificarea activităţilor şi a bugetului: Activităţile proiectului cât şi bugetul proiectului trebuie să fie
realiste și transparente. Astfel activitățile/resursele necesare implementării activităților proiectului
depus vor fi coroborate cu sumele incluse în buget. Costurile trecute în buget sunt cele necesare și
reale din piață.
În cazul în care un Proiect de investiţie nu respecta prevederile/documentaţia solicitate de Organizator,
acesta va lua legătura cu unitatea de învăţământ de stat câştigătoare pentru a clarifica/corecta
aspectele neconforme sau elementele lipsă din documentaţia solicitată.
În cazul în care în acest interval, 16 martie 2016 – 31 martie 2016, Unităţile de învăţământ nu vor
completa/corecta proiectele de investiţie depuse, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Unităţii
de învăţământ premiul obţinut. Premiul retras va fi alocat următoarei Unităţii de învăţământ din
clasament, urmând ca premiile să se redistribuie conform clasamentului refăcut.
b. 1 aprilie 2016 – 15 aprilie 2016: Organizatorul va realiza verificarea proiectelor de investiție primite.
În cazul în care un Proiect de Investiţie nu respectă prevederile/documentaţia solicitate de
Organizator, acesta va lua legătura cu unitatea de învăţământ de stat pentru a clarifica/corecta
aspectele neconforme în perioada 1 aprilie 2016 – 15 aprilie 2016.
În cazul în care în acest interval Unităţile de învăţământ nu vor completa/corecta proiectele de
investiţie depuse, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Unităţii de învăţământ premiul obţinut.
Premiul retras va fi alocat următoarei Unităţi de învăţământ din clasament, urmând ca premiile să se
redistribuie conform clasamentului refăcut.
c. 16 aprilie – 6 mai 2016:Încheierea între Organizator şi Unităţile de învăţământ câştigătoare a
contractelor de sponsorizare și acordarea primei tranșe în valoare de 50% din valoarea premiului
câştigat
d. 6 mai – 15 iunie 2016: Unităţile de învăţământ vor depune planul de progres și a dovezilor de cheltuire
a tranșei 1 conform documentaţiei de raportare din Anexa 3 și din Anexa 3 (Bugetul proiectului de
investiții) – folosind bugetul trimis inițial care a fost aprobat de Organizator și completat și în partea de
raportare – coloanele G, H și I
e. 16 iunie – 29 iunie 2016: Organizatorul va verifica documentele precizate la punctul d) solicitând
eventuale documente suplimentare pentru verificarea cheltuielii judicioase a premiului conform
Bugetului de Investiții inițial propus.
f.

30 iunie 2016: acordarea tranșei doi în valoare de 50% din premiul câştigat.

În cazul în care, în urma verificărilor realizate de către Organizator conform etapei d, planul de progres şi
documentele precizate la punctul d. nu sunt depuse la termenul stabilit, nu sunt conforme sau nu respecta
principiile proiectul de investiţie, organizatorul îşi rezervă dreptul a nu mai acorda tranşa doi în valoare de
50% din premiul câştigat.
g. 30 Iunie - 1 octombrie 2016: unităţile de învăţământ trebuie să finalizeze implementarea Planului de
Investiție până la data de 1 octombrie 2016
h. 1 octombrie - 21 octombie 2016: unităţile de învăţământ vor depune planul de progres și dovezile de
cheltuire a tranșei 2 conform documentaţiei din Anexa 3 şi din Anexa 3- (partea de Buget Plan de
Investiţie secţiunea «Realizat» - Coloanele G, H; și I)
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Sumele virate de către Organizatori către unitățile de învățământ de stat vor fi folosite exclusiv pentru
punerea în aplicare a planului de investiții aprobat de către Organizator, eșalonate în cele 2 tranșe de plată,
specificate mai sus. În cazul constatării a nerespectării acestei prevederi, unitatea de învăţământ de stat
beneficiară are obligaţia să restituie Organizatorului, conform contractului de sponsorizare, sumele acordate
până în momentul respectiv.
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