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FORMULAR DE ÎNSCRIERE și 

CONDIȚII PENTRU PARTICIPARE 

 

Concursul pentru copii și tineri Apa pe care ne-o dorim 

(The Water We Want) 

Ediția a II-a, 2021 

 
 

CONDIȚII DE PARTICIPARE  

La concurs pot participa grupuri (inclusiv clase) de elevi, coordonate de către un cadru didactic. Condițiile de 
înscriere sunt prezentate în cele ce urmează:  

1. Lucrările vor fi trimise spre preselecție la Aquapic -  centru educațional pentru copii, membru al 
Rețelei Internaționale a Muzeelor Apei, denumit în continuare „Muzeu al Apei partener”. 

2. Cadrele didactice coordonatoare vor completa și semna formularul alăturat de înscriere, care va 
însoți lucrările trimise la Muzeul Apei partener. 

3. Data limită a transmiterii lucrărilor făcute de elevi către Muzeul Apei partener este 30 aprilie 2021. 
 

 

DETALII PARTICIPANT (ȘCOALĂ/INSTITUȚIE) 

Școala / Instituția ____________________________________________________________________ 

Adresă (stradă, număr)____________________________________________________________________ 

Oraș __________________________________ Cod poștal___________ Țara ______________________  

Clasa sau elevul participant _____________________ Vârsta și numărul participanților_________________ 

Cadru/e didactic/e ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Email (obligatoriu) ________________________________Număr telefon___________________________ 

se înscrie la Concursul pentru copii și tineri The Water We Want, în colaborare cu AQUAPIC – 
CENTRU EDUCAȚIONAL PENTRU COPII / UZINA DE APĂ INDUSTRIALĂ, TIMIȘOARA, ROMÂNIA, ce face 

parte din Rețeaua internațională a Muzeelor Apei, WAMU-NET, 

cu următoarele lucrări (VĂ RUGĂM BIFAȚI O SINGURĂ OPȚIUNE): 

□ DESEN   □ FOTOGRAFIE □ VIDEO/ANIMAȚIE □ CREAȚIE SCRISĂ/SLOGAN    
 □ SUNETELE NATURII 
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Fiecare lucrare înscrisă în concurs trebuie să fie însoțită de un titlu și o scurtă descriere (maxim 200 de 

cuvinte în limba engleză). Textul în limba maternă este opțional (cu excepția categoriei „creație scrisă / 

slogan”, unde este obligatorie și versiunea în limba maternă). Lucrările care nu sunt însoțite de descriere în 

limba engleză nu sunt eligibile. Este obligatoriu să furnizați traducerile în limba engleză pentru toate 

lucrările trimise, inclusiv creațiile scrise, dialogurile, subtitrări pentru videoclipuri sau animații. 
 

 

TITLURILE ȘI DESCRIEREA LUCĂRILOR TRIMISE 

(Max 200 cuvinte în engleză + versiunea în limba maternă:)_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

DECLARAȚIA CADRULUI DIDACTIC COORDONATOR  

PRIVIND UTILIZAREA CREAȚIILOR ARTISTICE ÎNSCRISE ÎN CONCURS 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ȘI PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA COPILULUI 

 

Nume complet cadru didactic coordonator ___________________________________________________ 

 

Email _________________________________________________________________________________ 

 

□ Prin înscrierea la concursul Apa pe care ne-o dorim, organizat de Rețeaua Internațională a Muzeelor 
Apei, sunt de acord cu Condițiile de participare și cu Prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse în 
acest document (a se vedea *). 

□ Prin prezenta acord Rețelei Internaționale a Muzeelor Apei drepturi depline de utilizare pentru toate 

creațiile artistice înscrise în concursul Apa pe care ne-o dorim și pentru reproducerea sau adaptarea acestor 

creații artistice audio-vizuale și/sau scrise pentru documentarea programului și promovarea activităților 

UNESCO și ale Rețelei Internaționale a Muzeelor Apei, așa cum sunt detaliate în acest document privind 

Confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal (**). Aceasta include (dar nu se limitează la), 

dreptul de a le utiliza în formă tipărită și format electronic, în cadrul comunicatelor de presă, rapoartelor 

UNESCO, publicațiilor și altor documente sau forme de publicitate. 
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□ Prin prezenta declar că am citit și Prevederile privind protecția copilului (a se vedea ***) și că am obținut 

acordul corespunzător din partea părinților/tutorilor, în cazul în care în videoclipurile sau fotografiile 

prezentate apar copii. 

□ Declar că  voi publica în social media și accesa conținutul legat de creațiile artistice, pentru și în numele 

elevilor. 

 

 

Locul și data ________________________________Semnătura (obligatoriu) _______________________ 

 
 

 

(*) TERMENI ȘI CONDIȚII  

 Promotorul concursului este Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei (WAMU-NET), care este o 

„inițiativă emblematică” UNESCO-IHP, dar care nu reprezintă opiniile UNESCO sau IHP. 

 Nu există nicio taxă de participare la această competiție. 

 După termenul limită de 30 aprilie, nu vor mai fi acceptate înscrieri în concurs. 

 Prin participarea la acest concurs, școlile și participanții sunt de acord să respecte Termenii și 

condițiile. 

 Prin înscrierea la concurs, participanții declară că dețin drepturile de autor asupra lucrărilor trimise. 

WAMU-NET nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a lucrărilor de 

către participanți, încălcarea drepturilor de autor făcută de către participanți sau declarațiile false 

ale acestora. 

 Toți participanții trebuie să trimită formularul de înscriere, completat și semnat de către cadrul 

didactic coordonator responsabil. Fără datele de contact ale cadrului dicatic responsabil și 

semnătura aferentă, lucrările trimise nu sunt eligibile. 

 Dacă fotografiile sau videoclipurile prezentate includ copii, trebuie solicitată permisiunea părinților 

(sau a tutorilor). 

 Prin semnarea Formularului de înscriere, participanții confirmă că au citit și că respectă, de 

asemenea, Prevederile privind protecția copilului, detaliate în cele ce urmează și adoptate de 

WAMU-NET. 

 La utilizarea sau publicarea oricăror desene/fotografii/videoclipuri de către WAMU-NET, va fio 

menționată școala/instituția participantă și autorii acestora. 

 Prin trimiterea unei lucrări și acceptarea Termenilor și condițiilor, participanții acceptă ca lucrarea 

să fie utilizată de WAMU-NET pe site-ul său, bloguri și canalele de socializare. 

 Cadrul didactic responsabil care semnează acest formular este singura persoană abilitată să aibă 

acces și să posteze pe rețelele sociale, în numele elevilor. 

 Toate datele personale colectate de WAMU-NET vor fi păstrate în siguranță conform 

reglementărilor europene GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), așa cum este 

detaliat mai jos în Prevederile privind prelucrarea datelor personale. 

 Toate lucrările și datele colectate vor fi păstrate de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei într-o 

arhivă online securizată, care va fi gestionată și utilizată numai de personalul WAMU-NET, în scopul 

concursului. 
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(**) PREVEDERI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul european privind protecția 
datelor 679/2016 (GDPR), informează că prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezentate prin desene, 
fotografii și videoclipuri, va fi efectuată atât on-line, cât și pe suport tipărit, în conformitate cu legislația europeană 
și cu principiile de corectitudine, legalitate, transparență și confidențialitate. Datele dumneavoastră personale vor 
fi utilizate numai în scopul promovării activității desfășurate de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei sau de 
UNESCO. Acordarea consimțământului pentru diseminarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-urilor 
web, al mass-media tipărită și/sau a oricărui alt mijloc de distribuție electronică este opțională. În orice moment, 
este posibil exercitarea drepturilor indicate în articolele 15,16,17,18 din Regulamnetul GDPR european cu 
revocarea acestei autorizații, anularea, rectificarea sau integrarea datelor. Aceste drepturi pot fi exercitate prin 
trimiterea unei notificări scrise către operatorul de date la adresa: info@watermuseums.net  

 

(***) PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA ȘI SIGURANȚA COPILULUI  

Acest document reprezintă Prevederile privind protecția copilului ale Rețelei Internaționale a Muzeelor Apei, 
care vor fi respectate de întreg personalul și toți voluntarii muzeului de apă afiliat rețelei WAMU-NET 
implicați în implementarea Concursului pentru copii și tineri Apa pe care ne-o dorim. Împărtășim conținutul 
acestor prevederi în cadrul membrilor rețelei noastre și al tuturor școlilor partenere, deoarece vrem să ne 
dezvoltăm și să ne îmbunătățim activitatea și să ne promovăm politica ori de câte ori este posibil, precum și 
să ne asigurăm că îndeplinim așteptările și standardele comune. 

Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei lucrează cu copii și tineri din locuri foarte variate. Ne asumăm 
angajamentul absolut de a încuraja drepturile și bunăstarea copilului și de a împiedica abuzul asupra copiilor 
sub toate formele sale. Aceste prevederi includ (fără a se limita la) următoarele: 

Fotografii / materiale video cu copii 

Fotografiile care prezintă copii trebuie făcute numai cu permisiunea profesorilor însoțitori, ce s-au asigurat, 
în prealabil, că acei copii în cauză și-au dat acordul/au semnat pentru realizarea fotografiilor și distribuirea 
acestora în social media. Fotografiile/videoclipurile din programele noastre sunt folosite pentru a documenta 
și promova activitatea Rețelei Internaționale a Muzeelor Apei de punere în valoare a patrimoniului local al 
apei și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, sau a școlilor și organizațiile partenere și nu în orice alt scop. 
Imaginile trebuie să aibă un scop relevant, de exemplu să prezinte un grup, o lucrare în desfășurare sau o 
lucrare finalizată, un profesor în acțiune sau copii care își prezintă munca, lucrările, felul în care au fost 
realizate.  

Evaluarea riscurilor și siguranța copilului 

Cadrele didactice trebuie să coordoneze elevii și să gestioneze riscurile. Toți angajații trebuie să își asume 
individual responsabilitatea pentru a se asigura că nu sunt singuri cu copiii sau în afara razei vizuale a oricăror 
profesori sau îngrijitori, la orice moment. Acest lucru este pentru propria lor siguranță, precum și pentru 
siguranța și confortul copiilor. Toți angajații se angajează să ia măsuri imediate în cazul unui copil în pericol, 
inclusiv apelarea asistenței medicale sau a poliției. 

Abuz asupra copilului 

Toți adulții implicați în activități educaționale au responsabilitatea de a sesiza și raporta autorităților 
competente orice suspiciune de abuz asupra copiilor - păstrând în același timp confidențialitatea acolo unde 
este cazul și în interesul demnității și siguranței copilului. În special, toți angajații și voluntarii trebuie să se 
familiarizeze cu această politică. 

mailto:info@watermuseums.net
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Personalul și voluntarii implicați în concursul pentru copii și tineri Apa pe care ne-o dorim, prin muzeele 
partenere recunosc Declarația ONU a Drepturilor Copilului (1992) și se angajează să respecte copiii și să 
recunoască vulnerabilitatea lor la abuzul adulților. 

Personalul și voluntarii nu se vor angaja niciodată în acțiunile sau situațiile descrise în cele ce urmează: 

• lovirea, agresarea fizică sau abuzarea fizică a copiiilor; 

• dezvoltarea unor relații cu copii care ar putea fi considerate exploatatoare sau abuzive; 

• acționarea în moduri care pot fi abuzive sau pot pune un copil în pericol de abuz; 

• folosirea unui limbaj, sugestii sau sfaturi inadecvate, jignitoare sau abuzive; 

• comportament fizic inadecvat sau provocator sexual; 

• acceptarea sau participarea la un comportament ilegal, nesigur sau abuziv al copiilor;  

• acționarea în moduri menite să rușineze, să umilească, degradeze copiii sau comite orice alt fel de formă 
de abuz emoțional; 

• discriminare, manifestarea unui tratament diferențiat sau favorizarea anumitor copii, cu excluderea altora. 

Instruire și conștientizare 

Toți angajații implicați în concursul pentru copii și tineri Apa pe care ne-o dorim (The Water We Want) 

trebuie să citească și să-și însușească aceste prevederi pentru a fi siguri că le înțeleg și pentru a preveni 

orice neglijare sau abuz fizic, emoțional sau sexual. Întregul personal și toți voluntarii trebuie să citească și 

să înțeleagă aceste prevederi înainte de a începe să lucreze cu copiii și școlile. 


