
CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE DESENE 2021 

REGULAMENT 

 

Concursul Internațional de Desene anunțat la https://www.logiscool.com/ro/concurs-de-desen 

- (denumit în continuare „Concurs de Desene”) este organizat de Logiscool Ltd. (denumit în 

continuare „Organizator”). 

 

Participanți la Concursul de Desene 

 

Orice elev care participă la cursurile Logiscool poate aplica prin reprezentantul legal (denumit 

în continuare „Participant”) și care acceptă regulamentul (denumit în continuare „Reguli”), 

precum și termenii și condițiile, principiile și practicile de protecție a datelor, precum și politica 

de cookies a website-ului www.logiscool.com.  

 

Nu sunt eligibili pentru a participa la Concursul de Desene: 

• Angajați și reprezentanți ai Organizatorului și ai partenerilor care oferă premii sau rude 

apropiate ai acestora 

• Indivizi, angajați sau reprezentanți ai companiilor, rude apropiate ai acestora implicați 

în pregătirea și implementarea Concursului acreditat de Organizator  

 

Desfășurarea Concursului de Desene 

 

Crearea desenelor: Participanții pot trimite lucrări realizare de mână pe hârtie de dimensiunea 

A4 pe verticală sau orizontală. Tehnica este opțională: creioane colorate, pixuri colorate, 

creioane, acuarele în ulei, soluții mixte etc. Participanții pot înscrie un singur desen în concurs. 

Nu sunt acceptate în concurs desene realizate digital.  

 

1. Înscrierile încep pe 20 octombrie 2021.  

2. Participantul trebuie să aducă desenul la școala Logiscool sau să-l trimită 

coordonatorului pe e-mail cel târziu în data de 10 noiembrie 2021, ora 13:00.  

3. Completarea formularului online este o condiție de participare.  

4. Prin trimiterea unui desen, Participantul permite Organizatorului să publice desenul 

împreună cu prenumele artistului pe website-ul Logiscool (www.logiscool.com) sau pe 

orice pagină de Facebook și Instagram Logiscool). Fără restricții de timp sau 

geografice, Logiscool poate să publice, să copieze, să distribuie, să ofere acces public 

și să folosească desenele în orice manieră consideră a fi oportună.  

5. Fiecare școală Logiscool va încărca versiunea scanată sau fotografiată a desenelor pe 

pagina proprie de Facebook. 

6. Votarea pe Facebook și în fiecare școală/unitate Logiscool începe pe 11 noiembrie 2021 

și se încheie pe 25 noiembrie 2021. 

7. Cele trei desene finaliste la nivel local, care vor intra în competiția națională trebuie să 

acumuleze cel puțin 30 de voturi pe Facebook. Este permisă/acceptată votarea 

desenelor și în școlile Logiscool sau se pot trimite voturile elevilor și online, prin 
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informarea coordonatorului. Este permisă trrimiterea din partea școlii Logiscool a celui 

de-al patrulea desen ales de echipa de traineri.  

8. Cele mai bune 6 desene la nivel național vor fi trimise către Logiscool HQ pentru runda 

internațională a concursului.  

9. Elevii Logiscool pot vota în portalul MyLogiscool (my.logiscool.com) între 8-15 

decembrie pentru clasamentul internațional al desenelor finaliste, primite din toate 

țările unde există Logiscool.  

10. Rezultatele internaționale vor fi anunțate pe 17 decembrie 2021 pe MyLogiscool. 

 

Premii  

 

În fiecare școală Logiscool, creatorii aflați în TOP 3 vor primi premii și recunoaștere; aceste 

desene se vor califica pentru runda națională.  

 

În România, creatori celor mai bune 6 desene vor primi premii naționale și recunoaștere; aceste 

desene se vor califica pentru runda internațională, din care juriul va decide un TOP 10.  

 

Cele mai bune desene internaționale, aflate în TOP 10 desene, vor fi recreate digital de către 

graphic designer-ul Logiscool și caracterele vor fi încărcate în Scoolcode.  

 

Ca rezultat al votului în MyLogiscool, creatorii primelor trei desene din clasament vor primi 

Titlul/Premiul Logiscool Junior Designer. 

 

Anunțarea câștigătorilor 

 

Câștigătorii finalei naționale și ai celei internaționale vor fi anunțați pe pe pagina de Facebook 

Logiscool România. https://www.facebook.com/LogiscoolRomania  

 

Organizatorul va publica lista cu câștigătorii și desenele acestora pe 

https://www.logiscool.com/ro/concurs-de-desen și va notifica părinții sau îngrijitorul 

Participantului pe e-mail și pe telefon.  

 

Câștigătorii vor fi notificați de către Logiscool pe e-mail sau telefon despre premii și condițiile 

de acordare. 

 

Drepturi de autor  

 

Acceptând Regulamentul Concursului, Participanții poartă întreaga responsabilitate pentru 

trimiterea lucrărilor către Organizator; mai mult, Participanții declară și garantează că dețin 

drepturile depline de utilizare cu privire la desen(e).  

 

Drepturile de autor asupra desenelor – însemnând orice avantaj financiar – în mod particular 

cu privire la drepturile de utilizare, tranzacționare, copiere, distribuție și modificare, aparțin 

exclusiv Organizatorului, fără restricții de timp și/ sau geografice. Câștigătorii își dau acordul 
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explicit cu privire la utilizarea comercială a desenelor lor câștigătoare, ținând cont de scopul 

Concursului Internațional de Desene.  

 

Proprietatea intelectuală creată de Organizator, însemnând utilizarea lucrării de artă originale, 

va conține numele și prenumele artistului.  

 

Prin trimiterea desenelor, Participanții renunță la dreptul de a primi orice avantaj financiar cu 

privire la drepturile de proprietate intelectuală.  

 

Participanții acordă în mod expres Organizatorulului dreptul de a publica desenele în orice 

mod, fără restricții de timp și/ sau geografice, pentru a oferi acces public la desene și pentru a 

utiliza, copia și distribui desenele în orice manieră considerată oportună. Organizatorul este în 

mod particular, dar nu exclusiv, dreptul de a publica desene în orice arie. 

 

În același timp, Organizatorul nu garantează publicarea desenelor. Copiile sunt considerate a 

fi proprietatea Organizatorului.  

 

Altele 

 

Participanții declară că desenele trimise nu încalcă drepturi de autor, personale, de patentare, 

mărci sau orice alt drept sau interes legitim al unei terțe părți. 

 

Prin înscrierea unui desen în Concurs, Participantul își asumă responsabilitatea deplină pentru 

consecințele rezultate din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terțelor părți. În 

cazul în care se iau măsuri administrative sau legale (legate de Concursul de Desene sau de 

vreunul dintre desene) împotriva Participantului ori a Organizatorului, Participantul este 

obligat să ia măsuri pentru a proteja Organizatorul. În plus, Participantul este obligat să suporte 

orice prejudicii imputate Organizatorului în urma unor decizii emise de instanță sau alte 

autorități împotriva Organizatorului, ca urmare a încălcarii drepturilor de proprietate 

intelectuală deținute de terțe părți de desenul înscris în Concurs de Participant. 

 

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de erori sau omiteri de înscriere, sau 

orice cheltuieli, prejudicii sau pierderi rezultate din întârzieri legate de Concursul de Desene, 

făcând excepție cazul în care prejudiciile sunt cauzate intenționat sau din neglijența gravă a 

Organizatorului.  

 

Participanții își asumă răspunderea pentru orice prejudiciu cauzat Organizatorului prin 

încălcarea, în orice moment, a Regulamentului Concursului. 

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Concursului. 

 

Organizatorul are dreptul să anuleze Concursul de Desene în orice moment. 

 



Organizatorul va anunța orice posibilă modificare sau anulare a Concursului de Desene pe 

www.logiscool.com. 

 

În cazul unui conflict, decizia Organizatorului este finală. Înscriindu-se la Concurs, 

Participanții acceptă automat să se supună Regulamentului Concursului. 

 

Logiscool România 

hello.romania@logiscool.com  

13 Octombrie 2021 
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