Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră

REGULAMENTUL CONCURSULUI
„Treasure Hunt Boboci UTCN 2022”

1. Organizatorul și scopul regulamentului oficial al concursului
1.1. Concursul „Treasure Hunt Boboci UTCN 2022” este organizat de către Centrul de Consiliere
și Orientare în Carieră (CCOC) al UTC-N, în cadrul Săptămânii Bobocilor 2022.
1.2. Scopul acestui Regulament este de a stabili condițiile de participare la concurs și modul de
acordare a premiilor.
2. Durata concursului, aria de desfășurare și dreptul de participare la concurs
2.1. Concursul se adresează tuturor studenților UTC-N din anul I, licență (Bobocii).
2.2. Concursul se desfășoară în Centrele Universitare Cluj-Napoca, respectiv, Baia-Mare,
finalizându-se cu două clasamente, diferențiate pe baza locației.
2.3. Concursul va începe la data de 29 septembrie 2022 și se va desfășura până la data de 04 octombrie
2022.
2.4. Pentru a participa la concurs, studenții UTC-N trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiții:
a) Să se înscrie prin intermediul formularului din link-ul https://forms.gle/TBi8jd69tyfp27HZA
deschis din data de 21 septembrie 2022, ora 14:00, până în data de 28 septembrie 2022, ora 14:00.
b) Să acceseze grupul de Microsoft Teams „Treasure Hunt 2022” cu contul personal de Microsoft nu
mai târziu de data de 28 septembrie 2022, ora 15:00.
3. Formarea echipelor
3.1. Participarea la concurs se face în echipe de minim 4, maxim 5 studenți. Echipele vor fi formate
de organizator, luând în considerare preferințele studenților înscriși și locația la care se înscriu să
participe.
3.2. Fiecare echipă va avea alocat un canal privat pe grupul de MS Teams „Treasure Hunt 2022” la
care vor avea acces doar membrii echipei și organizatorii.
3.3. În data de 28 septembrie 2022, la ora 15:30, organizatorii vor comunica provocarea-pilot cu
termen de realizare ora 22:30.
3.4. Provocarea-pilot are rolul de a asigura primul contact al membrilor echipei, confirmarea
participării acestora la concurs, precum și familiarizarea participanților cu modul de lucru și
semnalarea problemelor tehnice pe care aceștia le-ar putea întâmpina pe parcursul desfășurării
concursului. Provocarea-pilot nu influențează rezultatul final obținut de echipă în concurs.
3.5. Echipele care nu realizează provocarea-pilot vor fi descalificate.
3.6. În cazul în care echipele semnalează existența unor membri care nu s-au implicat activ în
realizarea provocării-pilot, studenții în cauză vor fi descalificați din concurs, iar echipele reorganizate
astfel încât să îndeplinească criteriul din art. 3.1.
3.7. O dată cu începerea concursului, participanții sunt responsabili de menținerea integrității echipei.

4. Desfășurarea concursului
4.1. Echipele participante vor avea de realizat o serie de sarcini (provocări) care vor presupune:
căutarea de informații despre obiective ale UTC-N, deplasarea în anumite locații ale UTC-N,
realizarea anumitor activități, realizarea de materiale audio-vizuale etc. Aceste provocări sunt
împărțite în următoarele două categorii: provocări de bază și provocările zilei.
4.2. Fiecare provocare are alocat un punctaj de la 1 la 5. Scopul fiecărei echipe este să realizeze un
număr de puncte cât mai mare prin realizarea provocărilor.
4.3. Provocările de bază vor fi comunicate pe canalul General al grupului de MS Teams „Treasure
Hunt 2022” în 29 septembrie 2022, la ora 10:00, și vor avea ca termen de realizare data de 04
octombrie 2022, ora 14:00.
4.4. Provocările zilei vor fi comunicate pe canalul General al grupului de MS Teams „Treasure Hunt
2022” în zilele de 30 septembrie, respectiv, 3 octombrie, la ora 10:00 și vor avea ca termen de
realizare sfârșitul zilei (ora 23:59).
4.5. Echipele vor prezenta dovezi cum că provocările au fost realizate sub formă de text, fotografie,
video sau link (în funcție de natura provocării) în secțiunea de comentarii a postărilor realizate de
organizator pe canalul echipei, înainte de expirarea termenului de realizare a provocărilor. Orice
dovadă publicată în orice alt loc (ex., direct pe canal, pe canalul General, comentariu la postările cu
listele de provocări, pe mail) și/sau după termenul anunțat nu va fi luată în calcul.
5. Proba de departajare
5.1. Departajarea se face separat pe fiecare locație de desfășurare a concursului.
5.2. În data de 04 octombrie 2022, la ora 15:00, organizatorul va anunța cele 4 echipe finaliste
(echipele care au primele cele mai mari 4 punctaje adunate din realizarea provocărilor) din fiecare
locație care vor participa la proba de departajare.
5.3. Proba de departajare va consta într-un quiz cu tema UTC-N derulat prin intermediul Google
Forms cu add-on-ul Form Timer. Link-ul către quiz va fi comunicat pe canalele aferente echipelor
finaliste.
5.4. Echipele finaliste au termen de realizare a quiz-ului ora 23:00, în data de 04 octombrie 2022.
5.5. Este considerată câștigătoare echipa care rezolvă quiz-ul cât mai corect (primul criteriu). În caz
de punctaje egale, departajarea se face pe baza timpului cât mai scurt de completare a quiz-ului (al
doilea criteriu).
6. Premii
6.1. Se vor acorda premii pe fiecare locație de desfășurare a concursului.
6.2. Premiile acordate în cadrul concursului „Treasure Hunt Boboci UTCN 2022” vor fi diferențiate
în următoarele categorii:
Premiul I – acordat echipelor câștigătoare din fiecare locație de desfășurare a concursului.
Premiul „finalist” – acordat echipelor finaliste care nu câștigă proba de departajare.
6.3. Premiile vor putea fi ridicate conform unui anunț ce va fi publicat, după încheierea concursului,
pe paginile de Facebook ale Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Cluj-Napoca,
respectiv, din Baia Mare și pe site-ul CCOC (https://www.utcluj.ro/ococ/).
7. Validarea câștigătorilor
7.1. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanților și îi va descalifica pe
cei a căror activitate în cadrul concursului va fi considerată drept fraudă. Orice tentativă de fraudare
atrage după sine eliminarea din concurs a echipei participante în cauză.
7.2. Pentru revendicarea premiului, echipa câștigătoare trebuie să contacteze echipa Centrului de
Consiliere şi Orientare în Carieră până la data de 07 octombrie 2022, ora 12:00. Validarea echipei
câștigătoare se va face pe baza actelor de identitate şi a carnetelor de student UTCN ale tuturor
membrilor echipei.

7.3. Dacă echipa câștigătoare nu-și revendică premiul, acesta va fi acordat următoarei echipe din lista
de clasament a concursului. În această situație, echipa câștigătoare va fi anunțată prin mail în data de
07 octombrie 2022.
8. Protecția datelor personale
8.1. În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul va face publice numele câștigătorilor și
premiile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câștigătorilor va fi afișată pe Facebook şi la sediul
Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din Cluj-Napoca (Str. C. Daicoviciu nr. 15, etaj 2, sala
E25), respectiv, Baia-Mare (Str. Dr. Victor Babeș nr. 62A).
8.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea
datelor personale ale participanților/ câștigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform
prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
9. Dispoziții finale
9.1. Prin participarea la acest concurs, studenții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
9.2. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către
participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs și care
se află în afara culpei organizatorilor.
9.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul, cu mențiunea că eventualele
modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a
intra în vigoare.
Cluj-Napoca, 21 septembrie 2022
Organizatorul
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UTCN

