REGULAMENT DE ORGANIZARE
CONCURS NAŢIONAL ONLINE "MICUL DEXTER"
Concursul naţional online "MICUL DEXTER" este un concurs de cultura generală care se
adresează colectivelor de elevi din clasele I-IV.
Este organizat de EDITURA DELTA CART EDUCATIONAL cu sediul în Com. Călineşti,
sat Văleni-Podgoria, nr. 285A, judeţul Argeş, Cod fiscal RO 15061430, Nr. ord. reg. com:
J03/920/2002, Tel/fax: 0248 222 322, e-mail: deltacart@ymail.com
Concursul naţional "MICUL DEXTER" se va desfăşura în perioada 04.02.2019-01.06.2019,
online, pe site-ul www.deltacart.ro.
Se poate participa folosind codul care se găseşte pe coperta patru a caietelor de Evaluare
Finala pentru clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a editate de DELTA CART EDUCAŢIONAL
Cu acest cod de participare se accesează rubrica "MICUL DEXTER", de pe site-ul
www.deltacart.ro, se completează formularul de înscriere (toate câmpurile cu datele solicitate:
numele, prenumele, vârsta, clasa, şcoala, judeţul, nume cadru didactic) şi se rezolvă testul de evaluare
postat pe site săptămânal.
Testul cuprinde 10 întrebări de cultură generală.
Pentru fiecare întrebare există trei variante de răspuns dintre care doar una este corectă.
Fiecare răspuns corect este notat cu 10 puncte. Punctajul maxim obţinut poate fi de 100
puncte.
La terminarea testului, computerul va afişa instantaneu punctajul obţinut de elev.
In cazul unei egalităţi de puncte, între mai mulţi concurenţi, se va proceda la desemnarea
câştigătorilor printr-o extragere computerizată.
Computerul va alege 1 câştigător pentru fiecare nivel de clasă (cls. I, a II-a, a III-a, a IV-a) la
sfârşitul fiecărei săptămâni.
Câştigătorii vor apărea pe prima pagina a site-ului, în săptămâna următoare, şi vor fi premiaţi.
Premiul acordat fiecarui câştigător va fi în valoare de 150 lei, valoarea totală a acestor premii
este de 10.200 lei. Premiul se va livra, prin poştă, în termen de 120 de zile de la publicarea pe site a
rezultatelor concursului.
În urma rezolvării testelor din prezentul caiet te poţi înscrie la tombola din 01.06.2019.
Cum te înscrii în tombolă?
- foloseşte codul de pe coperta trei pentru a te putea înscrie în perioada 01.05.201930.05.2019 pe www.deltacart.ro rubrica „TOMBOLA 2019”.
Poţi câştiga următoarele premii: MARELE PREMIU - un Laptop; Premiul I - 2 tablete; Premiul
II - 4 aparate foto; Premiul III - 6 căşti audio; Menţiune - 10 mp3-playere.
Tombola va avea loc în data de 01.06.2019 ora 12.00, extragerea câştigătorilor fiind realizată
computerizat pe www.deltacart.ro.
La sfârşitul proiectului, toţi elevii participanţi, precum si cadrele didactice îndrumătoare, vor
primi diplome de participare.
Alte reglementări:
Se respectă în totalitate programa şcolară, respectiv curriculum-ul disciplinelor evaluate.
Cadrele didactice implicate în evaluare sunt specialişti în educaţie, formare şi in ceea ce
priveşte expertiza în elaborarea materialului ştiinţific (programe evaluare, baterii de teste, obiective,
cerinţe, instrumente şi metode de evaluare).
Organizarea şi desfăşurarea concursului respectă în totalitate regimul concursurilor şcolare
prin ordin de ministru şi legea învăţământului.
Finanţarea concursului va fi realizată în totalitate de Editura DELTA CART EDUCAŢIONAL
ca organizator.
Înscrierea la concurs implică acceptarea Regulamentului întocmit de organizator.
Prin simpla participare la concurs şi trimiterea datelor personale la organizator, participanţii
sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a organizatorului.
Dacă printr-o eroare umană sau de altă natură sunt întrebări greşite sau lipsă, atunci
câştigătorul va fi desemnat cu numărul maxim de puncte care se pot obţine la acel test.
Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă
majoră.

