Regulamentul Competiției Naționale de Educație Financiară
BANI PENTRU ȘCOALA TA!

1. Organizatorul competiției
Asociația Junior Achievement România (JA Romania), cu sediul în Str. Lisabona, nr. 8, sector 1, București,
identificată prin CUI 4644284, desfășoară în perioada 5 noiembrie 2016 ora 00:00 – 17 decembrie 2016 ora
23:59 „Competiția națională de educație financiară BANI PENTRU ȘCOALA TA!”. Competiția se desfășoară
conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Participarea la
Competiție implică înțelegerea și acceptarea de către participanți a prezentului Regulament.

2. Descrierea competiției
2.1. Competiția se adresează tuturor persoanelor cu vârstă peste 15 ani și instituțiilor de învățământ de pe
teritoriul României, acreditate pentru anul școlar 2016-2017 în furnizarea de educație pentru nivelul liceal și /
sau post-liceal.
2.2. Competiția face parte din programele de educație financiară JA BaniIQ și Baniipenet, având ca scop
formarea abilităților de a administra resurse financiare, de a lua decizii financiare responsabile, pentru o viață
activă și sustenabilă financiar.
3. Mecanismul Competiției
3.1. Fiecare instituție de învățământ este înscrisă automat în competiție și acumulează puncte prin numărul
de susținători, persoane cu vârsta minimă de 15 ani, elevi sau adulți care:
i. Accesează pagina competiției, www.banipentruscoalata.ro și urmează trainingurile din cadrul acesteia,
BaniIQ
sau
Baniipenet
disponibile
la
www.competitiebaniiq.jaromania.org,
respectiv
www.competitiebaniipenet.jaromania.org, (completează chestionarul pre-training, parcurg cu atenție fiecare
training și completează chestionarul post-training).
ii. Completează denumirea corectă și completă a liceului pe care îl susțin, județul, localitatea acestuia. Sunt
considerate înscrieri valide doar cele care includ denumirea completă a instituției de învățământ, fără
prescurtări și fără alte semne în afară de litere (fără diacritice, ghilimele, cratime etc.). Exemple de scriere validă:
Colegiul National Gheorghe Popa Timisoara; exemple care nu vor fi luate în considerare: CN.GPT, CNGPT, “CN
Ghe Popa”, „CN Gh. Popa TM”, //Colegiul N Gheorghe POPA//// etc.
iii. Răspund corect la cel puțin 50% dintre întrebările testului final.
3.2. Pentru fiecare persoană (elev sau adult) care a finalizat trainingul BaniIQ sau trainingul Baniipenet,
Organizatorul oferă o diplomă de participare la sfârșitul trainingului și 1 EUROpunct instituției de învățământ
pe care aceasta o susține, utilizând formularele trainingului, în condițiile articolului 3.1.
3.3. Săptămânal, pe site-ul competiției va fi afișat topul primelor 10 licee.
3.4. Vor beneficia de conversia premiilor în EUR primele 3 școli care vor acumula 1.000 de puncte de la
începerea competiției și, în limita a 10.000 de EUR va beneficia de conversia punctelor în EUR și prima instituție
de învățământ din top. O instituție de învățământ poate să beneficieze de un singur premiu în cadrul
competiției. Exemplu: Colegiul de Muzică din Medeleni acumulează pe 3 decembrie 1.000 puncte și este eligibil
să primească 1.000 EUR. Dacă până la finalul competiției va acumula încă 5.000 de EUROpuncte și va fi prima
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instituție din top, va beneficia de conversia celor 5.000 de puncte, iar premiul de 1.000 EUR va fi redistribuit. În
schimb, dacă la finalul competiției clasamentul final va plasa Colegiul de Muzică din Medeleni pe locul 11,
acesta va beneficia de premiul de 1.000 EUR.
4. Dreptul de participare
4.1. La competiție poate participa orice persoană cu vârstă de peste 15 ani, în beneficiul unei instituții de
învățământ de pe teritoriul României, acreditate pentru anul școlar 2016-2017 în furnizarea de educație
pentru nivelul liceal și / sau post-liceal.
4.2. Dintre persoanele participante nu pot face parte cele care dețin calitatea de administrator și/sau angajat
al Organizatorului.
4.3. Participarea la competiție este considerată validă și cuantificabilă prin puncte pentru instituția de
învățământ, numai în condițiile parcurgerii tuturor pașilor descriși în Mecanismul competiției la art. 3.1.
4.4. Un participant poate parcurge de mai multe ori un training, dar este considerată validă doar prima
finalizare cu succes a trainingului, pentru prima instituție de învățământ susținută. Astfel, un participant poate
susține o școală cu cel mult 2 EUROpuncte dacă finalizează cu succes cele două traininguri.
5. Auditare și Validare Câștigător
5.1. Auditarea și validarea câștigătorilor va avea loc în perioada 1-3 februarie 2017. Criteriul pentru
desemnarea școlii câștigătoare este exclusiv pe baza numărului de persoane care au parcurs toți pașii descriși
în Mecanismul competiției la art. 3.1. în beneficiul școlii respective.
5.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și de a monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în
Competiție și de a solicita informații în scopul validării și auditării numărului de persoane instruite în condițiile
Art. 3. În cazul în care sunt observate tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate. Aceasta
determină pierderea punctelor acumulate prin aceste înscrieri.
6. Premiere
6.1. Instituțiile de învățământ declarate câștigătoare, vor fi:
6.1.1. Primele trei instituții de învățământ care vor acumula 1.000 de EUROpuncte de la demararea
competiției, conform Mecanismului competiției (Art. 3) vor primi 1.000 de EUR fiecare.
6.1.2. Prima instituție de învățământ, în ordinea punctelor acumulate și validate conform clasamentului final
va beneficia de conversia punctelor în EUR, în limita a 10.000 EUR, conform Mecanismului competiției (Art. 3).
6.2. Premiile descrise la Art. 6.1.1 și 6.1.2. vor fi oferite de Organizator sub forma unei donații. Acestea vor fi
utilizate exclusiv pentru modernizarea instituției sau derularea de programe educaționale (dotarea
laboratoarelor, claselor, echipamente etc.).
6.3. Premiile vor fi oferite în cash sau obiecte/echipamente (în funcție de decizia școlii), în termen de cel mult
60 de zile de la data încheierii contractului cu reprezentanții școlii câștigătoare.
6.4. În situația în care instituția de învățământ alege variata donație cash, dovada utilizării donației exclusiv în
scopurile prevăzute în Mecanismul competiției, punctul 3.4 trebuie făcută de către Beneficiar până cel târziu
pe 30 august 2017.
6.5. O instituție de învățământ poate să obțină un singur premiu în cadrul competiției.
7. Litigii
Orice potențiale litigii apărute între organizatori și participanții la Competiție vor fi soluționate pe cale amiabilă,
iar, în caz de litigiu, de instanțele competente din București.
8. Disponibilitatea regulamentului Competiției
Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricărui participant pe site-urile, www.banipentruscoalata.ro și
www.jaromania.org.
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9. Precizări finale
9.1. Participanții sunt de acord ca datele de înregistrare în competiție să fie prelucrate și să intre în baza de
date a Asociației Junior Achievement Romania, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 10693 / 26.03.2010.
9.2. Participanții sunt singurii răspunzători pentru orice declarație neconformă cu realitatea. Participanții sunt
responsabili în întregime pentru corectitudinea informațiilor completate pentru participarea la competiție,
conform indicațiilor din pagina fiecărui training.
9.3. Orice nerespectare sau încercare de fraudare a Regulamentului competiției, precum și a trainingurilor din
cadrul acestuia duce la anularea dreptului de participare, descalificarea din cadrul competiției sau anularea
automată a premiului câștigat, după caz.
9.4. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.5. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, sub condiția de a afișa respectivele
modificări pe site-urile www.banipentruscoalata.ro și www.jaromania.org. Modificarea își produce efectele
de la data afișării sale.
9.6. Competiția se va derula în condițiile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.
Prin participarea la această competiție, participanții confirmă acceptarea totală și necondiționată a tuturor
prevederilor prezentului Regulament și, de asemenea, se obligă la respectarea acestora.
Prin înscrierea în această Competiție, participanții sunt de acord cu menționarea lor în cadrul materialelor
realizate de Organizator.
Contact
Dorin Călin – Senior Program Manager
3 noiembrie 2016

Office: +40-21-312 3194 ; +40-21-312 30 66;
Fax: +40-21-315 6043/ Direct: +40-730-330-883/ E-mail: dorin.calin@jaromania.org
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