
Bursa Drumuri Deschise Logiscool 2022
REGULI

1. Colaboratorii și organizatorul
Aceste reguli, împreună cu detaliile descrise mai jos, se aplică proiectului intitulat “Bursa Drumuri
Deschise Logiscool” organizat de S.C. Indigit Group SRL Logiscool (Cod fiscal: RO38755635, Nr.
Registrul Comerțului: J40/1061/29.01.2018, Sediu: Șos. Iancului, nr. 5, sector 2, București.
Organizatorul proiectului este S.C. Indigit Group SRL (menționat în continuare ca Organizator). S.C.
Indigit Group SRL, organizează proiectul în vederea facilitării accesului la cursurile de programare sau
robotică copiilor și adolescenților.

Procedurile de participare ale proiectului se vor desfășura conform Regulilor enunțate la punctele de
mai jos. Pentru situații care nu sunt prevăzute în regulament, se vor aplica reguli conform celor
existente.

2. Cine poate participa pentru a câștiga una dintre cele 250 de burse
Părinte care are un elev sau elevă la școală publică sau privată și care sunt între clasa I și clasa VIII
și care nu a mai fost la niciunul dintre programele Logiscool  (menționat în continuare ca Participant).

În cazul în care Participantul nu acceptă Regulile, el/ea nu are dreptul să participe la proiect și este
automat descalificat.

3. Procedura proiectului
Participantul trebui să îndeplinească următoarele criterii pentru a putea câștiga o bursă pentru
copilul său:

1. Să trimită pe adresa de email comunitate@logiscool.com un email care să conțină un
document word în care să fie următoarele informații:

● Răspunsul copilului la întrebarea ‘Care curs îți dorești să îl urmezi în cadrul Logiscool
și de ce crezi că programarea este importantă?’ În maximum 150 de caractere.

● Recomandarea învățătorului (pentru elevii care sunt în clasele I-IV) sau a dirigintelui
(pentru elevii care sunt în clasele V-VIII) în cadrul școlii la care studiază elevul care va
beneficia de bursă.

Pentru a fi eligibilă aplicația în documentul word trimis pe email către adresa

comunitate@logiscool.com, trebuie să se regăsească și următoarele informații:

● Nume și prenume elev;

● Clasa în care este elevul la data de 5 septembrie 2022;

● Orașul din care este elevul;

● Nume și prenume învățător/diriginte;

● Școala la care predă profesorul;

● Adresa de e-mail a profesorului.
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Bursa înseamnă două semestre la unul dintre cursurile Logiscool, la una dintre școlile din rețea, la
sediu sau online.
Există posibilitatea ca la școala Logiscool aflată în proximitatea reședinței participantului să nu se
formeze grupa pentru nivelul său. În acest caz, elevul va începe cursurile semestrul următor sau
online, după preferințe.

4. Perioada de desfășurare

Perioada în care participantul poate să între în proiect: 8 septembrie - 24 septembrie ora 20:00

5. Anunțarea câștigătorilor și primirea de premii

Organizatorul va contacta participantul al cărui copil este câștigător printr-un email trimis către
adresa de e-mail de pe care s-a trimis înscrierea în proiect.

Participantul câștigător nu este eligibil pentru bursă dacă:

▪ Acesta  nu răspunde la email în 5 zile lucrătoare

▪ Acesta  nu poate fi contactat din diferite motive

▪ Acesta nu îndeplinește condițiile de la punctul 2

▪ Acesta nu respectă procedura proiectului de la punctul 3

6. Taxa de participare
Organizatorul se obligă să plătească orice taxe și contribuții care ar trebui suportate în legătură cu
premiul, în numele Participantului.

7. Drepturile și responsabilitățile Organizatorului

Organizatorul nu este responsabil de reclamațiile care pot apărea în urma furnizării incorecte a
informațiilor de către Participant (de exemplu, furnizarea unei adrese de e-mail greșite).

8. Managementul și securitatea datelor
Participanții la proiect își asumă faptul că prin e-mailul trimis vor pune la dispoziție organizatorului
date cu caracter personal.

Operatorul datelor cu caracter personal: S.C. Indigit Group SRL împreună cu Logiscool Ltd.
Contact: datamanagement@logiscool.com. Politica de confidențialitate a Logiscool Ltd. (Crn: 13 09
146139; tax registration number: 23301890243; address: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., C.
ép. 8. em., Hungary) este disponibilă aici: https://www.logiscool.com/ro/docs/privacy-policy
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