
 

 

 

REGULAMENT  
al concursului 

POLIȚIȘTII APEI  
 
 
Scopul concursului „Polițiștii apei”, din cadrul campaniei educaționale „Academia de Poliție a 
Apei”  este de a conștientiza copii asupra importanței gestionării resurselor de apă potabilă și 
a de a îi educa în sensul consumului sustenabil și responsabil, cu respect față de mediu.  
 
După familiarizarea cu aspectele legate de consumul casnic și pierderile de apă, în cadrul 
Centrului experimental pentru copii Aquapic din Timișoara, str. Frederic Mistral nr. 1 și 
realizarea unei activități practice individuale, copiii pot participa, prin trimiterea talonului de 
concurs completat, la  tragerea la sorți, pentru obținerea premiilor, acordate de Organizatorii 
concursului.  
 
 

Tema 

 
La Aquapic urmărim să cultivăm apetitul copiilor pentru învățare, responsabilitatea și 
respectul față de mediu.  
 
Proiectul „Academica de poliție a apei” este unul de educație de mediu și de introducere a 
conceptului de sustenabilitate. Folosind metode de educație alternativă, ce îmbină conceptele 
prezentate cu jocuri și activități practice, îi vom învăța pe cei mici să fie mai responsabili 
vizavi de mediul înconjurător, folosindu-se de o resursă nelipsită din nicio gospodărie - apa de 
la robinet.   
 
Metodele de abordare propuse vor implica copiii în observarea și depistarea pierderilor de 
apă din casă. Aceștia vor fi mediatori între adulții din familiile lor și specialiștii noștri, pentru 
cunoașterea și înțelegerea subiectului și transmiterea măsurilor de prevenire a risipei și 
rezolvare. 
 
 

Organizatori 

Organizatorii concursului sunt: 
- Fundația Aquademica, persoană juridică de drept privat, având sediul în Timişoara, str. 
Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, cam. 320, judeţul Timiş, înregistrată în Registrul Fundațiilor și 
Asociațiilor cu numărul de înregistrare 3 din 24/08/2009, cod unic de înregistrare fiscală 
26187019;  
- Vestra, companie privată, cu sediul în Botoșani, Cătămărești Deal, str. Mihai Eminescu, nr. 85, 
îregistrată în Registrul Comerțului cu nr.  J7/58/2016, cod unic de înregistrare: RO15969249 
numite în prezentul regulament Organizatori. 
 
Fundația Aquademica este constituită cu scopul dezvoltării competenţelor legate de protecţia 
mediulu, iar membrii fondatori sunt Aquatim, operator regional al serviciilor de apă și 



 

canalizare din Timiș și Departamentul de evacuare a apelor uzate din cadrul Primăriei 
München.  
 
Vestra este o companie privată care oferă soluții în industria utilităților și a echipamentelor de 
automatizare. 

 

Cine poate participa  

La concurs pot participa elevi din clasele II –V (an școlar 2018/2019),  ce au participat la 
activitatea pregătitoare,  în cadrul campaniei educaționale „Academia de Poliție a apei”, la 
Centrul experimental pentru copii Aquapic și care au returnat talonul de concurs completat, 
Organizatorilor  concursului. 
 

 

Condiții de concurs 

Calendar 

20 mai 2019 
lansarea concursului 

21 mai – 31 mai 2019, ora 12 AM  
participarea la activități, în cadrul Centrului Aquapic  

3 iunie, ora 16 
termenul limită pentru realizarea activității individuale și returnarea talonului de concurs, 
completat 

4 iunie 
tragerea la sorți și anunţarea câştigătorilor 

5 iunie 
acordarea premiilor 
 
Înscrierea: 
Înscrierea la concurs se face pe baza participării la activitățile campaniei „Academia de Poliție 
a Apei”, în cadrul Centrului experimental pentru copii Aquapic. Copiii pot participa numai în 
grupuri organizate (clasă, cerc de activitate extrașcolar), însoțite de cadre didactice. 
Participarea la activitate este confirmată de cadrul didactic însoțitor, prin prezentarea unui 
tabel nominal cu participanții, semnat de acesta.  
 
Desfășurarea concursului: 
Campania educațională „Academia de poliție a apei” are ca primă parte familiarizarea copiilor, 
participanți la concurs, cu noțiunile de consum și pierdere de apă. Prin participarea la 
activitatea pregătitoare, în cadrul Centrului Aquapic, ei devin „absolvenți” ai Academiei de 
Poliție a Apei. Prima misiune a proaspeților „polițiști” ai apei este verificarea și prevenirea 
apariției pierderilor de apă acasă. Ei vor completa procesul verbal primit de la Organizatori și 
talonul de participare la concurs de pe verso, pe care îl vor returna cadrului didactic însoțitor, 
până la data limită indicată în regulament.  Fiecare elev poate participa cu un singur talon de 
concurs. Cadrul didactic va transmite Organizatorilor taloanele primite de la elevi, împreună 



 

cu tabelul nominal de prezență la activitatea pregătitoare, semnat de acesta, într-un plic 
închis. Adresa pe care se vor returna taloanele (prin predare personală sau poștal) este 
Fundația Aquademica (clădirea Aquatim) Timișoara, str. Gheorge Lazăr nr. 11/A. Plicul va 
purta mențiunea „pentru concursul Polițiștii apei”. Data limită este considerată data primirii 
de către organizatori a taloanelor. La primire, Organizatorii vor verifica dacă fiecare 
participant cu talon se regăsește pe tabelul nominal de prezență la activitate. 
 
Tragerea la sorți 
 
Tragerea la sorți va avea loc în data anunțată prin regulament, în prezența comisiei de 
supervizare. Numele câștigătorilor vor fi comunicate în aceeași zi, atât prin canalele media, 
site-urile și paginile Facebook ale organizatorilor, cât și cadrelor didactice implicate în 
campanie. Rezultatele comunicate privind câștigătorii concursului nu pot face obiectul nici 
unor contestaţii, ele fiind definitive şi irevocabile.  
 
Componenţa comisiei de supervizare a tragerii la sorți: 
Alin Anchidin – Fundația Aquademica  
Cristina Martiniuc - Vestra  
Sorina Neaga – Administrația Bazinală de Apă Banat  
 
Anunțarea câștigătorului 
Numele câștigătorilor vor fi anunțate printr-un comunicat de presă și publicate pe site-ul 
Organizatorilor (www.aquademica.ro, pe paginile de Facebook ale acestora 
(www.facebook.com/aquademica.ro/, https://www.facebook.com/vestraindustry/ ), precum și pe 
pagina Facebook a Centrului experimental pentru copii Aquapic.  
 

Premii 

Premiile acordate în acest concurs sunt: 

- trei locuri în tabăra de echitație Cai de Vis, din localitatea Vârful Câmpului județul Botoșani. 
în perioada iulie-august, pe durata de 6 zile zile, incluzând cazare (în regim de pensiune 
completă) și  10  ore cursuri de echitație. Transportul nu este inclus. 

- treizeci șepci.  

 

Mențiuni 

Organizatorul ȋși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând ca 
astfel de modificări să intre ȋn vigoare numai după anunțarea ȋn mod public, prin intermediul 
acelorași canale de comunicare prin care regulamentul a fost făcut public anterior. 

 

Contact: 

Pentru detalii sau întrebări, ne puteți contacta de luni până vineri, între orele 8-15, la sediul 
fundației Aquademica, str. Gh. Lazăr nr. 11/A, Timișoara (clădirea Aquatim), telefon 0256 201 
370, Birou Comunicare și prin e-mail, la adresa aquapic@aquademica.ro. 
 


