Str. I.I.C. Brătianu nr.22
400079 Cluj- Napoca, România
(în interiorul Institutului Francez)
contact@cfac.ro, www.cfac.ro

PREMIILE C.FAC
TRANSILVANIA
Ediția 2015

Regulament
Organizator : Clubul Francofon de Afaceri din Cluj (C.FAC) organizează, în parteneriat cu Academy+PLUS,
Clubul Rotary Dej și Institutul Francez din Cluj, prima ediție dintr-o serie de concursuri în 3 domenii: tehnic,
informatic și design. Aceste concursuri vizează promovarea performanței în cele trei domenii mai sus menționate și a
francofoniei în Transilvania.
Cine poate participa? -Concursurile se adresează oricărei persoane înscrise într-un liceu din Transilvania cu varsta
peste 14 ani: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brasov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara,
Maramureș, Mureș, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiș.
Concursurile:
- IT: “Realizați o interfata pentru o aplicație mobila destinata invatarii limbii franceze”.
- Tehnic: “Prezentați sursa de energie non-convențională cea mai eficace”
- Design: “Prezentați spațiul ideal pentru a învăța limba franceză”
Pentru detaliile prezentărilor vă rugăm să accesați www.cfac. ro, secțiunea "Prix du C.FAC"
Participarea la concurs: Participarea se face pe grup. Grupul, coordonat de către un profesor specializat în
domeniul concursului, va fi format din 2 până la 5 persoane și va putea invita un profesor colaborator pentru a li se
alătura în activitate. Este acceptat un singur dosar de candidatură pe elev.
Fiecare concurs are 4 premii, astfel :
Premiul de Participare : – primit de către fiecare participant: cana, card de reduceri, CD muzica etc. Premiul
Grupului :
- Premiul I - 250 euro
- Premiul II - 150 euro
- Premiul III - 100 euro
Premiul Liceului : acordat liceului cu cel mai mare număr de proiecte, 500 euro
Premiul Profesorului : Dedicat profesorilor implicați (coordinator și colaborator) în proiectul caștigător din fiecare
domeniu, mai exact:

- pentru profesorul coordinator al grupului, 200 euro
- pentru profesor colaborator al grupului: un abonament anual la o revistă la alegere
Selecția câștigătorilor : Câștigătorii vor fi selectați de către un juriu format dintr-un reprezentant al unei firme din
domeniu (tehnic, IT sau design în funcție de concurs), un profesor de profil și un reprezentant al Institutului Francez
din Cluj
Dosarul de candidatură : Pentru a participa la concursul dorit, trimiteți dosarul de candidatură, pe mail, la adresa:
concours@cfac.ro precizând domeniul ales: - CONCURS INFORMATIC - CONCURS TEHNIC - CONCURS
DESIGN
Data limită de trimitere a dosarelor este 31 Martie 2015 (00:00). Dosarele nu vor fi acceptate după această dată.
Dosarul de candidatură trebuie să fie redactat în limba franceză și să cuprindă:
- formularul de înscriere
- o copie a dovezii statutului de licean (adeverință sau prima pagină a carnetului de elev)
- soluția propusă ca răspuns la concurs
Calendarul Toate cele trei concursuri (pentru cele trei domenii) au loc în aceeași perioadă, conform calendarului de
mai jos:


1 Ian. 2015 – 31 Martie 2015 – perioada de depunere a dosarelor



1-6 Apr. 2015 – deliberarea juriului



6 Apr. 2015 – anunțarea rezultatelor



6 -10 Apr. 2015 – acordarea premiilor. Festivitatea de decernare a premiilor va avea loc la Cluj-Napoca.

Important! Inscrierea la concurs implica permisiunea din partea participantului acodata organizatorului de a utiliza
si prelucra datele cu caracter personal. Consimtamantul dat este unul ferm si irevocabil. Minorii care au varsta intre
14 si 18 ani se obliga sa obtina acordul parintilor anterior inscrierii in concurs.

