Regulamentul competiţiei BaniIQ
Competiţia “BaniIQ” se adresează tinerilor români cu vârsta între 14 şi 35 de ani, şi are ca
scop formarea abilităţilor de a lua decizii financiare responsabile, pentru o viaţă activă şi
independentă financiar. Competiţia de cunoştinţe în domeniul financiar este organizată de
Junior Achievement România. Competiţia se desfăşoară în perioada 1 Iulie - 30 Septembrie
2013.
În cadrul competiţiei tinerii îşi folosesc cunoştinţele acumulate şi abilităţile de prezentare
pentru a pregăti alte persoane.
Participarea la competiţie şi accesul la resursele online sunt gratuite1.
1. Cine poate participa
La concurs poate participa orice tânăr român care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii, indiferent daca a participat sau nu la alte programe Junior Achievement România:
1.1. Are vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani.
1.2. A completat corect şi complet formularul de înregistrare de pe site-ul
http://baniiq.ro/elevi_studenti şi a validat contul2.
1.3 Nu au dreptul de a participa la această competiţie asociații/acționarii, administratorii si
angajații organizatorului şi ai companiilor colaboratoare la aceasta competiţie, precum si
membrii familiilor acestora (constând din copii, părinţi, soţ/soţie).
2. Premiile competiției
În perioada 1 Iulie - 10 Septembrie 2013 organizatorii vor acorda mai multe premii în funcţie
de criteriile de mai jos:
Premiul I: Laptop HP
Premiul se acordă participantului care pregăteşte cel mai mare număr de persoane, având
un număr de minim 500 de participanţi
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Pentru participarea la concurs nu se percepe de la participanţi niciun fel de taxă de participare, direct sau disimulat. Junior
Achievement România îşi rezervă dreptul de a refuza deschiderea unui cont şi acordarea premiului persoanelor care nu
îndeplinesc condiţiile specificate în prezentul regulament.
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Fiecare participant va introduce în formularul de înscriere inclusiv codul numeric personal, astfel încât să fie evitată
denaturarea competiţiei prin crearea de mai multe conturi ale aceluiaşi participant sau a participării unor concurenţi în afara
vârstei admise. Codul numeric personal nu va fi utilizat de către organizatori în alte scopuri decât cel al validării contului de
participant, al validării premiilor şi nu va fi pus la dispoziţia finanţatorilor proiectului sau unor terţi.
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Premiul II: Tableta
Premiul se acordă participantului care pregăteşte al doilea cel mai mare număr de
persoane, având un număr de minim 250 alţi participanţi
Premii săptămânale:
Seturi de cărţi – cel mai mare numar de utilizatori atinși în fiecare săptămană de concurs
Premiile se acordă săptămânal pe perioada competiţiei participanţilor cu cel mai mare
număr de persoane pregătite, având un număr minim de 10 participanţi.
3. Etapele participării la competiţie
3.1. Înscrierea
Fiecare participant îşi deschide un cont de înscriere în competiţia online pe www.baniiq.ro
3.2. Documentarea
După deschiderea contului, fiecare participant trebuie să parcurgă trainingul online
http://www.baniiq.ro/juniorachievement
3.3. Susţinerea sesiunilor de pregătire
După crearea contului personal şi consultarea materialelor de la secţiunea „Cursurile mele”,
sau din trainingul online, participanţii diseminează informaţia către alte persoane.
Susţinerea sesiunilor poate fi făcută prin oricare din cele două modalităţi descrise mai jos:



Susţinerea de sesiuni direct cu participanţii. Poate fi sub forma de training sau
sesiuni cu un număr mai mic de participanţi.
Lista de persoane pregătite se va încărca pe site-ul http://baniiq.ro/elevi_studenti la
secțiunea „Rezolvări provocare” cu mentiunea ca orice persoana inscrisa pe lista
poate fi contactata de catre Organizator pentru a verifica validitatea listei.



Inivitarea pentru a participa la Trainingul online (prin care se asigură transferul de
cunoştinţe financiare) către alte persoane. Invitația se va trimite din aplicația de
Recomanda training, prin adaugarea adreselor de mail ale participanților. Se numara
ca persoane pregatite doar persoanele care au finalizat trainingul si apar in sistem.
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3.4. Decernarea premiilor
Premiile vor fi validate de către organizatori şi se vor acorda în perioada 1 Iulie – 31
Octombrie 2013.
Imediat după validarea premiilor, câştigătorii vor fi anunțați public pe site-ul
www.baniiq.ro/juniorachievement
Premiile I şi II se vor valida şi decerna pana la data de 31 Octombrie 2013.
4. Calendarul competiției
Data
1 Iulie 2013
1 Iulie – 30 septembrie 2013

31 Octombrie 2013

Acţiune
Lansarea concursului www.baniiq.ro.
Perioada de concurs.
Susţinerea sesiunilor de pregătire.
Acordarea premiilor săptămânale.
Validarea şi decernarea premiilor finale.

Contact
Junior Achievement România
Dorin Călin – Manager Program
Strada Academiei, Nr. 28-30, Excelsior Center, Bucureşti, 010016 România
Office: +40-21-312 3194 ; +40-21-312 30 66;
Fax: +40-21-315 6043/ Direct: +40-730-330-883/ E-mail: dorin.calin@jaromania.org
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