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Capitolul I. DESCRIEREA CONCURSULUI 

 

Festivalul ZILELE STUDENȚILOR este organizat de Asociația Tineri pentru Transilvania cu 

sediul în Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr, nr. 7, ap. 6, CUI 34056570, având contul bancar 

RO80BTRL0284729301, deschis la Banca Transilvania.  

Festivalul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu 

pentru toți paticipanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu 

înainte de ai anunța pe cei implicați.  

ZILELE STUDENȚILOR este cel mai complex program pentru studenții din Centrul Universitar 

Cluj, ce urmărește crearea unui cadru adecvat pentru implicarea acestora în diverse activități culturale 

sportive, recreative și de divertisment. Festivalul se va desfășura în Cluj-Napoca în perioada 23 

octombrie-12 noiembrie și cuprinde un total de 10 probe.  Descrierea fiecărei probe, precum și locația 

acestora este specificată în capitolul 3.  

 Obiectivele principale ale proiectului sunt: 

▪ crearea unui program participativ care să asigure activități pentru cel puțin 1.000 de studenți 

din Centrul Universitar Cluj; 

▪ dezvoltarea continuă și exponențială a studenților prin stimularea participării la activități de 

masă;  

▪ activarea și dezvoltarea interesului studenților pentru viața comunității; 

▪ creșterea nivelului de implicare a studenților în viața de zi cu zi a comunității din care fac parte. 

  

Capitolul II. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI ÎNSCRIERE 

 

 Vor fi considerați eligibili pentru concurs studenți ai Centrului Universitar Cluj. Pentru a lua 

parte la concurs, studenții vor fi nevoiți să se organizeze în grupuri de câte 15 persoane, să-și aleagă un 

nume și un reprezentant. 

Înscrirea în concurs se va face folosind formularul de înscriere disponibil pe pagina 

www.zilelestudentilor.ro . În cazul în care în termen de 24 de ore participanții nu primesc un email de 

confirmare a primirii datelor solicitate prin intermediul formularului, este necesar să notifice acest lucru 

organizatorilor evenimentului printr-un email la contact@zilelestudentilor.ro . 

http://www.zilelestudentilor.ro/
mailto:contact@zilelestudentilor.ro
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Înscrierea altor persoane, cărora nu li se adresează prezentul concurs, este nulă de drept. 

Înscrierea participanților de drept cu date false sau greșite conduce în mod automat la anularea dreptului 

de participare și obținere a unui premiu pentru echipa în cauză.  

 

Capitolul III. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI  

  

 Concursul are un total de 10 probe, fiecărei probe fiindu-i alocat un anumit punctaj. Numărul 

persoanelor necesar a lua parte la probe variază între 1 și 15 persoane, după cum urmează:  

▪ Airsoft: sport asemănător cu panitball-ul în care juătorii simulează o luptă sau diferite scenarii, 

folosind tactivi militare, haine de camuflaj și replici de arme.  

Număr participanți: 5 / echipă  

Locație: War-Zone (Dâmbul Rotund, livada Steluța) 

 

▪ Buggy Racing: proba este caracterizată de viteză și adrenalină și se desfășoară pe un traseu 

tehnic imprevizibil cu mai multe curbe strânse și numeroase posibilități de depășire, într-o 

deplină siguranță. Participanții vor fi nevoiți să își asume responsabilitatea pentru 

comportamentul pe pistă și să respecte regulile, astfel încât să se evite un potențial accident. 

Număr participanți: 4 / echipă  

Locație: War-Zone (Dâmbul Rotund, livada Steluța) 

 

▪ Minifotbal: regulamentul care stă la baza organizării unui campionat de minifotbal este 

constituit pe baza ,,Legilor Jocului de Fotbal”, meciurile fiind organizate pe suprafețe cu gazon 

artifical. 

Număr participanți: 6 / echipă  

Locație: Club Transilvania, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 41 

 

▪ Gaming (Fifa 2018): pe o consolă Fifa se va mima un joc real de fotbal, care va dura între 10-15 

minute / meci. 

Număr participanți: 2 / echipă  

Locație: Strada Victor Babeș, nr. 33 

 

▪ Treasure Hunt + Quiz: concurs care îmbină ingeniozitatea, creativitatea și spiritul de echipă. 

Concurenții trebuie să dezlege misterele ascunse în spatele indiciilor lăsate de către organizatori, 

precum și să treacă numeroase probe distractive la finalul cărora vor găsi comoara. 

Număr participanți: 6 / echipă  
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Locație: Cluj-Napoca 

 

▪ Escape Room: joc de aventură în care concurenții sunt blocați într-o cameră și trebuie să utilizeze 

elemente ale camerei pentru a rezolva o serie de puzzle-uri și să evadeze. Aceste tipuri de jocuri 

sunt versiuni fizice ale jocurilor video ,,Escape Rooms”. 

Număr participanți: 4 / echipă  

Locație: Strada Avram Iancu nr. 2 / Strada Brassai Samuel nr. 7 

 

▪ Concurs de design: proba adresată designerilor echipelor înscrise, dispuși să-și pună imaginația 

la încercare. Participanții vor avea la dispoziție 2 ore să creeze cele mai bune proiecte de design, 

pe o temă ce va fi comunicată la începutul probei.  

Număr participanți: 1 / echipă  

Locație: Sediul OmniPass, Strada Avram Iancu nr. 27 

 

▪ Karaoke: participanții vor interpreteta atât melodii ale artiștilor naționali, cât și internaționali 

(puse la dispoziție de către organizatori). Participanții vor fi nevoiți să interpreteze melodii atât 

individual, cât și în echipă. 

Număr participanți: 2 / echipă  

Locație: Living Pub, Strada Piezișa nr. 15 

 

▪ Proba de ingeniozitate: calitățile participaților de a fi inventivi și iscusiți vor fi verificate de 

traineri autorizați, în urma unor jocuri de echipă bine stabilite. 

Număr participanți: 15 / echipă  

Locație: Cluj-Napoca 

 

▪ Bowling: joc de popice practicat pe o pistă modernă cu dispozitive automatizate de colectare și 

amplasare a popicelor. Participanții care vor lua parte la această probă vor fi nevoiți să dea 

dovadă de precizie. 

Număr participanți 2/echipă 

Locație: Complex Leul, Strada Ploiești, nr.6-8 

 

Data, ora desfășurării precum și punctajul aferent fiecărei probe vor fi comunicate ulterior 

participanților de către organizatori. În condițiile în care vor exista schimbări cu privire la locațiile de 

desfășurare ale probelor, participanții vor fi înștiințați. 
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Obligațiile participanților: 

▪ Să participe la toate cele 10 probe ale concursului. În condițiile în care persoanele delegate din 

partea echipei nu se prezintă la una dintre probe, juriul va scădea din punctajul acumulat până 

în momentul respectiv 2 puncte.  

▪ Să comunice în prealabil organizatorilor numele și prenumele persoanelor care vor lua parte la 

fiecare probă. 

▪ Să respecte programul și să se prezinte la locul desfășurării probelor cu cel puțin 30 de minute 

înainte de începere.  

▪ Să semneze înainte de începerea concursului o declarație pe propria răspundere conform căreia 

nu au rude până la gradul al doilea printre organizatorii concursului sau membrii juriului. 

 

Situații de descalificare a participanților: 

▪ aducerea de injurii repetate; 

▪ participarea echipelor la probe cu alte persoane decât cele înscrise inițial;  

▪ nerespectarea deciziilor luate de către organizatori; 

▪ existența unui comportament neadecvat față de ceilalți participanți sau organizatori.  

 

Capitolul IV. PREMII ȘI CONTESTAȚII  

 

 Desemnarea câștigătorilor se va face conform clasamentului întocmit de către juriu în baza 

punctajelor obținute de către participanți la fiecare probă, pe baza regulamentelor individuale (anexele 

prezentului regulament). Juriul va fi format din persoane specializate în domeniile din care vor avea loc 

probele și va fi anunțat cu minim 2 zile înainte de începerea probei. Valoarea premiilor puse în joc este 

cuprinsă între 1000 RON și 4500 RON, după cum urmează: 

Premiul Suma 

Premiul I 4500 RON 

Premiul II 2500 RON 

Premiul III 1000 RON  

 

De asemenea, vor fi acordate atât diplome care vor face dovada participării la eveniment, cât și premii 

pentru fiecare probă.  

Înmânarea premiilor I, II și III se va face numai personal (pe baza unui act de identitate) către 

reprezentanții echipelor câștigătoare. 
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Numele echipelor câștigătoare, precum și fotografii din timpul concursului vor putea fi făcute publice în 

mass-media.  

Contestațiile vor putea fi depuse în termen de 24 ore de la încheierea ultimei probe pe adresa de e-mail 

contact@zilelestudentilor.ro . Acestea trebuie să conțină argumente clare cu privire la discriminările ce 

au avut loc pe parcursul probelor. Organizatorii vor analiza contestațiile în termen de 24 ore de la 

primire și va comunica echipei deciziile luate.  

 

Capitolul V. FORȚA MAJORĂ 

  Orice conflict apărut între organizatori și concurenți ca urmare a participării la concurs, se va 

soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de 

competența instanțelor române.  

 În cazuri de forță majoră (așa cum acestea definite de Codul Civil), organizatorul poate lua 

decizia unor modificări sau chiar anularea concursului în situații excepționale.  

 

 

 

 

Cluj-Napoca 

03.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@zilelestudentilor.ro
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ANEXE 

Anexa 1 – Regulament airsoft 

Anexa 2 – Regulament buggy race 

Anexa 3 – Regulament escape room 

Anexa 4 – Regulament gaming (Fifa) 

Anexa 5 – Regulament Treasure Hunt 

Anexa 6 – Regulament minifotbal 

Anexa 7 – Regulament karaoke 

Anexa 8 – Regulament concurs design  

Anexa 9 – Regulament bowling 

Anexa 10 – Regulament concurs ingeniozitate 

 

 


