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Regulament Treasure Hunt 

Descoperă-ți orașul! 

 

 

Prezentul Regulement stabilește detaliile organizării concursului trasure  hunt  

din cadrul proiectului ”Descoperă-ți orașul”,  ce se va desfășura în municipiul 

Râmnicu Vâlcea. 

Concursul este organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, 

Asociația Zâmbete Colorate și Centrul  Național de Informare și  Promovare 

Turistică Vâlcea. 

Respectarea regulilor prezentului regulament este obligatorie pentru toți 

participanții. Prin înscriere, participanții sunt de acord cu termenii, condițiile și 

prevederile prezentului regulament.  

 

Calendarul concursului  

Concursul se desfășoară în perioada 14 octombrie – 20 noiembrie 2021 astfel 

14 octombrie – lansarea concursului 

14-31 octombrie   – înscrierea participanților  

1-2  noiembrie transmiterea sarcinilor  

3-15 noiembrie - realizarea  sarcinilor  

17- 20 noiembrie  – jurizarea și premierea câștigătorilor  

 

Înscrierea participanților. 

La concurs se pot înscrie tineri liceeni din județul Vâlcea, în echipe a câte  3 

tineri, în limita a 15 echipe. Echipele vor fi acceptate în concurs în ordinea înscrierii. 
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Participarea la concurs este gratuită. Fiecare echipă își va desemna un nume  și va 

completa un formular de înscriere online prin intermediul platformei GoogleDocs, 

care poate fi găsit pe pagina de facebook a evenimentului.  

Perioada de încriere : 14-31 octombrie 2021 

https://docs.google.com/forms/d/1AgmRrPr_JGM8LKNPP-

9GVQyZUy71FuCsDcr1G5iqFKY/edit   

În cazul  în care componența echipei se schimbă înainte de primirea 

sarcinilor, se anunță organizatorii, iar echipa se prezintă să  preia sarcinile în noua 

componență. Odata  început concursul, componența echipei nu mai poate fi 

modificată, excepție  făcând situațiile medicale.  

Prin înscriere participanții  își dau acordul că acceptă și se obligă să se 

prezinte în perioada  1-2 noiembrie 2021 la sediul Direcției Județene pentru Sport și 

Tineret Vâlcea  pentru a ridica  plicul cu sarcini.  

 

Trasmiterea sarcinilor  1-2 noiembrie 2021  

În perioada 1-2 noiembrie, fiecare echipă va vizita Centrul de Tineret 

Râmnicu Vâlcea din str.  Nicolae Bălcescu nr.28  (lângă Inspectoratul Școlar)  unde 

vor primi plicul  cu  instrucțiunile și ghicitorile  pentru  comorile  pe care trebuie să 

le descopere. Echipele vor fi  instruite cu privire la regulile ce trebuie să le urmeze și 

modul cum vor fi punctate sarcinile.  

 

Realizarea sarcinilor  

  Echipele vor avea ca obiectiv descoperirea unor obiective turistice socio-

culturale, istorice și religioase din orașul Râmnicu Vâlcea cu ajutorul unor ghicitori 

în perioada 1-15 noiembrie 2021.   

Pentru fiecare dintre obiectivele descoperite, echipa va realiza materiale  

promoționale care trebuie să cuprindă date despre istoric, arhitectură, particularități, 

fotografii,  precum și un mesaj de promovare.  
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Materialele vor fi prezentate în felul următor: 

- Scris – despre istoricul, arhitectura, particularitățile sau legende despre 

fiecare obiectiv; 

- Fotografii cu fiecare obiectiv descoperit; 

- O fotografie de grup, cu ținuta personalizată din cadrul proiectului,  

realizată  la  obiectivele descoperite;  

- Îndemnul  pentru a vizita  orașul sub formă scrisă (mesaj)/ video(filmuleț, 

nu mai mult de 3 min)  

 Materialele vor fi transmise până pe 15 noiembrie ora 23.59 pe adresa de email 

tineretvalcea@gmail.com, cu mențiunea că organizatorii își rezervă dreptul de 

folosință asupra materialelor pentru promovarea obiectivelor turistice din municipiul 

Râmnicu Vâlcea. 

Participanții au obligația de a  respecta pe parcursul concursului regulile de 

circulație rutieră, organizatorii nu răspund de incidentele cauzate de participanți sau 

de accidentări ale acestora.  

 

Jurizarea și premierea  

Materialele vor fi punctate atât de un juriu de specialitate cât și de ceilalți 

participanți la trasure hunt. Punctajul obținut de  o echipă va fi 60%  acordat de juriu 

și  40% acordat de ceilalți participanți prezenți la evenimentul de premiere.  

 Juriul va fi  alcătuit din  specialişti  în domeniu, reprezentanţi ai Instituţiilor 

de cultură şi de învăţămant, ai  organizatorilor, partenerilor şi ai mass mediei.  Juriul 

va avea următoarele criterii de jurizare: exactitatea informațiilor despre obiective – 

istoric, arhitectură, legende, calitatea fotografiilor și în special  creativitatea de a le 

transpune într-o poveste unică, atractivă, autentică  prin îndemnul de a vizita 

municipiului Râmnicu Vâlcea.  
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Echipele își vor prezenta materialele realizate despre obiective – poze, 

filmulețe, mesaje în cadrul  evenimentului de premiere și un îndemn de a vizita 

orașul Râmnicu Vâlcea. Fiecare echipă va avea la dispoziție maxim 3 minute.  

Locația și data de organizare a premierii vor fi anunțate ulterior.  

La punctaje egale, criteriul de departajare va fi nota dată de juriul. 

Punctajele  acordate de juriu sunt irevocabile, nu se admit contestaţii.  

 

Ocupanții locurilor Locurile I, II și III  vor primi premii constând în: 

Premiul I –  3  baterii externe  

Premiul II – 3  perechi de căști over-ear 

Premiul III –3  boxe portabile 

Toți participanții vor primi diplome și hanorace. 

Persoană de contact  - Camelia Băluțoiu 0721322601 

 

 

 

Director executiv, 

 

 BOGDAN MARINESCU  


