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                                            Anexa 2 

 

 

 Regulament de desfășurare a concursului „Apa în literatură” 

(Concurs-maraton interliceal organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” și SC ApaVital SA Iași 

cu ocazia Zilei Mondiale a Apei) 

 

 

Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie și are ca scop aducere în atenția 

opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în 

adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și 

protejarea surselor de apă. 

Cu această ocazie, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” și SC ApaVital SA Iași va organiza un concurs-

maraton interliceal (echipe formate din 3 elevi). Concursul va avea loc la Sala de Lectură a Bibliotecii 

Județene „Gh. Asachi” (Bd. Ștefan cel Mare nr. 8-10, Galeriile comerciale, mezanin) duminică, 20 martie 

2016, ora 10.00 și va fi promovat direct în liceele din Iași. Organizarea evenimentului este sarcina 

Bibliotecii, fondul de premiere fiind asigurat de ApaVital. 

Regulament de desfășurare: 

- concursul se adresează exclusiv elevilor din ciclul liceal; 

- vor participa echipe din licee din județul Iași, formate din câte 3 elevi (coordonați de un profesor); 

- fiecare echipă va primi setul de 30 de întrebări la care va răspunde într-o oră. La expirarea timpului, 

răspunsurile vor fi punctate. În caz de egalitate se vor adresa întrebări suplimentare; 

- concursul va avea loc la sediul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi”; 

- juriul va avea în componență un reprezentant ApaVital, un profesor și un reprezentant al Bibliotecii; 

- întrebările și baremul de corectare vor fi concepute de toți membrii juriului; 

- bibliografia va fi întocmită de toți membrii juriului prin consultarea titlurilor disponibile în fondul 

Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași; 

- tematica concursului cuprinde atât întrebări din bibliografia comunicată odată cu regulamentul, cât și 

întrebări de cultură generală. 

 

Premiile sunt în bani, sunt oferite de SC ApaVital SA Iași și se vor acorda astfel: 

9 premii pentru ocupanții primelor 3 locuri și anume: 

Locul I: fond de premiere 900 lei : 3 (300 lei/ participant. 

Locul II: fond de premiere 750 lei : 3 (250 lei/ participant). 

Locul III: fond de premiere 600 lei : 3 (200 lei/ participant). 

Total fond premiere: 2250 lei. 

Pentru ocupanții clasați pe următoarele locuri  se vor acorda premii constând în obiecte și materiale 

promoționale. 

Participanții înscriși în concurs sunt rugați să aibă asupra lor cartea de identitate în ziua concursului 

pentru a putea intra în posesia premiilor. 
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