
 
 

CONCURS DE ESEURI ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

“A PERSONAL VICTORY” 

 

REGULAMENT CONCURS 

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

Concursul este organizat și desfășurat de King George International School, cu sediul în Intrarea 

Capelei, nr. 9B, Sector 6, Bucureşti. 

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al 

acestuia, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul concursului este întocmit de Organizator 

și va fi făcut public pe site-ul acestuia www.king-george.ro. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel 

de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări 

pagina de facebook . 

 

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

 

Concursul este organizat și se adreseaza pentru elevii din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. 

Pentru obținerea de informații suplimentare, cei interesați pot contacta Organizatorul pe adresa 

competition@king-george.ro  sau la numărul de telefon 0761 880 643, pe întreaga durată a 

concursului. 

 

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI 

 

Concursul de eseuri în limba engleză “A personal victory” se desfășoară în perioada 1 Martie-30 

Aprilie 2022. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
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SECȚIUNEA 3.1. CALENDARUL CONCURSULUI 

 

1 Martie Lansarea competiției de eseuri în limba engleză “A personal victory”; 

30 Aprilie Termenul limită pentru trimiterea eseurilor pe e-mail pe adresa 

competition@king-george.ro ; 

1-15 Mai 2022 Evaluarea eseurilor; 

 

23 Mai 2022 Premierea câștigătorilor. 

 

 

SECȚIUNEA 4. PARTICIPANTI SI VALIDARE 

— La concurs pot participa elevi din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu vârsta cuprinsă între 

9 – 14 ani. 

— Validarea concursului se face în momentul în care eseul este trimis in format electronic, prin 

e-mail la competition@king-george.ro, în termenul menționat de calendarul concursului. 

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE 

 

Numele finaliştilor vor fi publicate pe pagina de facebook a Organizatorului – King George 

International School https://www.facebook.com/KingGeorgeInternationalSchool . Câștigătorii vor 

fi contactati conform informațiilor furnizate de aceștia în e-mail (nume/prenume, adresă email, 

telefon contact). 

 

Premiile care se vor acorda sunt următoarele: 

 Premiul I – 2 tabere în România: 

o 1 tabără de ECHITAŢIE sau 1 tabără de AVENTURĂ pentru categoria 9-11 ani; 

o 1 tabără de ECHITAŢIE sau 1 tabără de AVENTURĂ pentru categoria 12-14 ani; 

 Premiul II – summer school în cadrul King George International School, Bucureşti: 

o două săptămâni de summer school pentru categoria 9-11 ani; 

o două săptămâni de summer school pentru categoria 12-14 ani; 

 Premiul III – summer school în cadrul King George International School, Bucureşti: 

o 1 săptămână de summer school pentru categoria 9-11 ani; 
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o 1 săptămână de summer school pentru categoria 12-14 ani; 

Premiile oferite sunt cele mentionate in prezentul Regulament si nu se poate solicita contravaloarea 

lor in bani. Premiile nu sunt transmisibile si se supun termenilor si conditiilor prezentului 

Regulament. 

În cazul în care câştigătorii nominalizaţi nu pot participa în tabără sau în programele de summer 

school oferite, King George International School nu va acorda contravaloarea în bani şi nu oferă 

premiile către alte persoane. 

Criterii de selecție: 

Eseu limba engleză Vârstă 

500-600 cuvinte 9-11 ani 

1000-1200 cuvinte 12-14 ani 

 

 Eseul trebuie să se încadreze între 500-600 cuvinte pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 9-

11 ani, 1000-1200 cuvinte pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani și să fie redactat 

în limba engleză: 

— Respectarea structurii eseului; 

— Utilizarea unui vocabular adecvat vârstei; 

— Abordare creativă și originală; 

— Încadrare în termenul limită de trimitere. 

 

SECȚIUNEA 6. RESPONSABILITATE 

 

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să 

respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul 

Regulament. 

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări 

necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a 

premiilor prevăzut în prezentul Regulament. 

 

 

 



 
SECȚIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE 

 

Concursul este deschis participării tuturor elevilor cu domiciliul/reședința în municipiul Bucureşti şi 

judeţul Ilfov.  

 

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă public numele 

câștigătorilor și câștigul acordat în cadrul acestui concurs. Câștigătorii vor fi afișati pagina de 

facebook a Organizatorului – King George International School 

 https://www.facebook.com/KingGeorgeInternationalSchool, în conformitate cu prevederile 

Sectiunii 5 din prezentul Regulament oficial. 

Organizatorul se obligă, să respecte prevederile regulamentului GDPR privind protecția datelor 

personale stocate pe durata concursului. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze și să 

utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs conform prezentului 

Regulament Oficial și legislației în vigoare. 

Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, pot interveni asupra datelor personale oricând 

doresc şi pot solicita: 

— informarea şi consultarea datelor personale; 

— actualizarea datelor personale; 

— ştergerea datelor personale; 

— restrictionarea prelucrării datelor personale. 

Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale către Organizatorul concursului, 

participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și 

folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa 

participanții cu privire la noi proiecte. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul 

nu va mai folosi datele lor personale. 

 

Datele colectate si utilizarea acestora: 

 

— Nume, prenume – datele sunt utilizate pentru realizarea înscrierii în concurs. 

— Numărul de telefon/adresa de e-mail - informaţiile sunt utilizate pentru menţinerea comunicării 

cu privire la detaliile concursului sau pentru transmiterea de mesaje, oferte, informări etc. 

— Scoala şi oraşul – informatiile sunt utilizate pentru transmiterea premiilor. 

https://www.facebook.com/KingGeorgeInternationalSchool


 
 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

 

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, 

inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a 

continua prezentul concurs. 

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII 

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe 

cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instanțele 

judecătorești române competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


