
  

 

 

Reguli și instrucțiuni pentru Competiția Euro Quiz 

 

Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează, în cadrul inițiativei 
Campaniile Educaționale pe teme legate de UE, competiția Euro Quiz dedicată elevilor 

de clasa a VI-a (gimnaziu) din România, conform următoarelor reguli: 

 

Articolul 1 – Scopuri și tematică 

Competiția Euro Quiz este o activitate distractivă și stimulantă, deschisă elevilor din 
școlile gimnaziale din întreaga țară, prin intermediul căreia Reprezentanța Comisiei 

Europene în România se apropie de tinerele generații și de familiile acestora. 

Scopul concursului este de a îmbunătăți și de a consolida în rândul elevilor 
cunoștințele despre Uniunea Europeană, de a dezvolta lucrul în echipă și capacitatea 

de rezolvare a problemelor. 

 

Articolul 2 – Eligibilitate: 

Concursul este deschis tuturor claselor a VI-a de gimnaziu. 

Fiecare echipă va fi compusă din patru membri. Membrii pot proveni din diferite clase 
a VI-a de gimnaziu din aceeași școală. 

Fiecare echipă trebuie să aibă un profesor îndrumător de la aceeași școală. Profesorul 

este responsabil de înscrierea echipei în competiție și de comunicarea aferentă. 

Profesorul nu poate coordona mai mult de o echipă din aceeași școală. 

Pentru a intra în concurs, echipele trebuie să completeze formularul de înscriere pe 
site-ul www.euroquiz.ro, înainte de termenul limită, respectiv 10 noiembrie 2020 
ora 17:00. Profesorul este cel care înscrie echipa în concurs. 

Nu se acceptă în concurs echipe înscrise după termenul limită. 
Numai echipele înscrise pe website pot participa la concurs. 
 

Membrii echipelor trebuie informați cu privire regulile și instrucțiunile competiției 
înainte de începerea activităților. 

Participanții la competiție nu pot fi rude ale organizatorilor concursului Euro Quiz 
(membri ai Pomilio Blumm și nici ai Reprezentanței Comisiei Europene în România, 
implicați în organizarea competiției). 

 

 

http://www.euroquiz.ro/


  

 

 

Articolul 3 – Declarație de Confidențialitate: 

 

Toți membrii echipelor finaliste trebuie să prezinte o declarație completată și 
semnată, care reprezintă acordul lor cu privire la posibila utilizare a imaginilor ce ar 
putea fi filmate în timpul competiției și la utilizarea datelor personale pe website-ul 
campaniei.  

Documentul trebuie să fie semnat de către părinți sau reprezentantul legal. 

Declarația va fi transmisă profesorului coordonator al fiecărei echipe care va fi 

responsabil să o distribuie fiecărui membru al echipei, să colecteze documentele 

semnate și să le trimită Organizatorului competiției.   

Site-ul www.euroquiz.ro își asumă respectarea confidențialității datelor cu caracter 
personal ale utilizatorilor. Datele personale nu vor fi divulgate de către echipa care 
gestionează site-ul și nu vor fi utilizate în alte scopuri care nu au legătură cu această 
campanie de informare. 

 

Articolul 4 – Durata 

 

Concursul Euro Quiz va avea loc în luna noiembrie 2020. 

 

Articolul 5 – Desfășurarea competiției: 

 

Concursul Euro Quiz se va desfășura în trei etape: 

 Etapa 1: Înscrierea online



Până în data de 10 noiembrie 2020, ora 17:00 (ora României), profesorul care 

coordonează echipa trebuie să acceseze site-ul www.euroquiz.ro sub eticheta 
„Formular de înscriere”, cu datele de contact (nume școală, nume și prenume 
profesor + număr de telefon + e-mail; numele echipei + numele și prenumele, data 

nașterii, pentru fiecare membru al echipei), acceptând regulile și condițiile. 
 

Înscrierea va fi confirmată profesorului printr-un e-mail trimis automat de către 
sistem. 

 

 

http://www.euroquiz.ro/


  

 

 

 Etapa 2: concursul online 

Echipele înregistrate cu succes în competiție se vor întrece în cadrul unui concurs 
online. Concursul va avea loc în ziua de 13 noiembrie 2020, începând cu ora 
10:30. 

În cadrul concursului online, fiecare echipă va trebui să răspundă la un chestionar 
online ce include maximum 50 de întrebări cu privire la valorile UE, instituțiile 
europene, istorie, geografie, artă și gastronomie, într-un interval de timp limitat. 

Întrebările sunt cu răspuns multiplu, iar echipa trebuie să selecteze răspunsul corect. 

În cadrul acestei etape, vor fi desemnate câștigătoare primele două echipe cu cel mai 
mare punctaj. În cazul în care mai multe echipe participante au același număr de 
răspunsuri corecte, criteriul de departajare pentru desemnarea primelor 2 echipe 
câștigătoare va fi timpul de răspuns. 
 

Primele două echipe clasate vor trece în etapa 3, cea finală. 
În cazul în care numărul de răspunsuri corecte și timpul de răspuns sunt egale, 
echipelor vor primi întrebări suplimentare. 
 

 Etapa 3 - runda finală: 

Finala concursului va avea loc în București, la sediul Reprezentanței Comisiei 
Europene, în săptămăna 24-27 noiembrie 2020 (echipele finalistele vor primi 
informații referitoare la data și locul de desfășurare). Finala va fi înregistrată și 
difuzată pe canale de social media. 
 

Membrii celor 2 echipe câștigătoare în etapa precedentă vor putea participa la etapa 

finală numai după semnarea de către părinți sau tutori legali a acordului de 
confidențialitate și a tuturor documentelor necesare difuzării pe orice canale de 

comunicare stabilite de organizator. 

Declarația va fi transmisă profesorului coordonator al fiecărei echipe care va fi 

responsanbil să o distribuie fiecărui membru al echipei, să colecteze documentele 

semnate și să le trimită Organizatorului competiției. 

 

Dacă va fi necesar, deplasarea la București, pentru membrii echipei și profesorul 

însoțitor, va fi asigurată de Organizator, inclusiv costurile de călătorie. 

 

Un coordonator al competiției, din partea organizatorului, va prezenta participanților 

regulile concursului și va modera concursul în cadrul etapei finale. 

Cele 2 echipe participante vor răspunde unui număr de 15 întrebări cu variante de 

răspuns multiplu. Moderatorul va adresa o întrebare ambelor echipe, iar acestea vor 

răspunde simultan. Pentru fiecare răspuns corect, fiecare echipă primește 1 punct. 



  

Fiecare echipă trebuie să numească un vorbitor / un reprezentant care va comunica 

răspunsul final. 

 

Atunci când o întrebare este adresată unei echipe, participanții se pot consulta între 

ei înainte de a răspunde. Va exista un timp limită pentru a da răspunsul. 

 

Dacă nu se răspunde unei întrebări în timpul limită stabilit, se presupune că echipa 

nu cunoaște răspunsul. Coordonatorul va oferi răspunsul și va trece la următoarea 

întrebare. 

 

Echipa care a oferit cele mai multe răspunsuri corecte la întrebări va fi declarată 

câștigătoare. În caz de egalitate, echipele vor primi întrebări suplimentare. 

 

Articolul 6 - Premii 

 

Fiecare membru de echipă și profesor coordonator va primi după finalizarea tuturor 
etapelor, pe adresa de email folosită la înscriere, un certificat care atestă participarea 
la competiția Euro Quiz. 

În finală vor fi oferite premii fiecărui membru al echipei câștigătoare (inclusiv 
profesorului). Alte premii vor fi oferite echipei de pe locul doi. Valoarea maximă totală 

a celor 10 premii este de până la 2.000 euro. 

 

Articolul 7 – Responsabilitate și corectitudine 

 

În contextul competiției Euro Quiz, Reprezentanța Comisiei Europene își rezervă 

dreptul de a descalifica și/sau de a exclude o echipă în cazul în care aceasta nu 
respectă regulile și condițiile sau în eventualitatea unui comportament incorect. 

Spiritul european, competiția corectă, respectul, prietenia, spiritul de echipă, 
egalitatea, respectul pentru reguli scrise și nescrise, precum integritatea, 
solidaritatea, toleranța, grija, excelența și bucuria, toate acestea sunt pietrele de 
temelie care sunt promovate prin intermediul competiției Euro Quiz. 

Organizatorii își rezervă dreptul de a judeca orice situație neprevăzută sau modificare 
de reguli pe parcursul desfășurării competiției. 

 

 

Întrebări frecvente 

  Cum mă înscriu? 

Pentru a fi eligibilă în competiție, fiecare echipă trebuie să completeze, cu ajutorul 
unui profesor, formularul de pe website-ul www.euroquiz.ro, cu datele: 

http://www.euroquiz.ro/


  

- Nume școală, nume și prenume profesor + număr de telefon + e-mail  

- Nume și prenume pentru fiecare membru al echipei + clasa + data nașterii  

- Nume echipă. Fiecare echipă ar trebui să aibă un nume de echipă. 
 

 Trebuie să plătesc o taxă de participare? 

Participarea în competiție este gratuită. 

  Câte echipe pot participa din fiecare școală? 

Nu există un număr maxim de echipe care pot participa din fiecare școală. 

  Pot participa cu o echipă ai cărei membri provin din clase diferite? 

Da, echipa poate fi compusă din membri care provin din clase a VI-a diferite din 
cadrul aceleiași școli. 

  Cum pot afla mai multe despre subiectul competiției? 
 

Resursele recomandate sunt disponibile pentru descărcare gratuită pe website-ul 
www.euroquiz.ro. 
Vă rugăm să descărcați aceste resurse cu suficient timp înainte de competiție, pentru 
a avea timp să vă pregătiți echipa.  
Pe pagina de resurse a website-ului sunt disponibile și mostre de întrebări pentru 
Euro Quiz, pentru a vă ajuta în pregătirea echipei. 
 

  Pot accesa informații online în timpul competiției? 

Da, puteți accesa internetul sau citi cărți, dar țineți cont de faptul că cel de-al doilea 
criteriu important pentru a câștiga este respectarea timpului. De aceea, recomandăm 

să nu petreceți prea mult timp căutând răspunsul pentru fiecare întrebare. 

 Va fi acordat vreun sprijin financiar pentru a acoperi costurile de transport 
și/sau cazare pentru participarea în finală? 

 

Celor patru membri ai celor două echipe și profesorilor coordonatori intrați în finală 

care vin din alt oraș decât București li se vor acoperi costurile de călătorie (bilete de 
tren) și cazare (hotel și masă), de către organizatori. 

 

 Dacă un membru al echipei nu mai poate veni, restul echipei poate 
participa în continuare? 

Da, echipa va participa cu membrii disponibili în momentul respectiv. 
Organizatorul va fi singurul care are dreptul de a judeca cazurile neprevăzute și 
de a adapta regulile concursului în consecință. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați organizatorul: e-mail 
euroquiz@europacasanoastra.ro 

http://www.euroquiz.ro/

