
         

Denumirea concursului: maraton virtual “Dual QUEST – Descoperă-ți vocația, alege-ți meseria!” 

 

Perioada concursului: 25.05.2020 – 15.06.2020 

  

Premiile și câștigătorii concursului: 

 

18 câștigători vor fi identificați după punctajul maxim acumulat în urma trecerii tuturor sarcinilor.  

 

Condiții de participare:                 

 Participanții să aibă între 15-18 ani.  

 Aceeași persoană poate câștiga doar o dată în acest concurs. 

 Participanții trebuie să aibă conturile paginilor de socializare publice. 

 Nu vor putea obţine premii: persoanele juridice (indiferent de tip, formă de organizare, sediu și 

naționalitate) și orice persoane fizice neprevăzute la punctul 1 de mai sus. 

*La concurs sunt eligibili să participe absolvenții treptelor gimnazială și liceală. 

Pașii pentru a deveni câștigător  

 

1. Să dai like și follow paginii de Facebook ori Instagram „Învățământul Dual”. 

2. Să completezi formularul de înregistrare în concurs, care va avea loc în perioada 25.05.2020-

29.05.2020, timp de 5 zile de la începerea maratonului 

3. Să primești sarcinile de la organizatori și să le rezolvi. 

4. Să participi la TOATE concursurile și să urmărești top-ul săptămânal al liderilor concursului. 

5. Să obții cele mai multe puncte, să faci cele mai creative postări, care vor impresiona publicul și să fii 

norocos. 

6. Doar punctele obținute în urma efectuării tuturor sarcinilor vor fi luate în calcul pentru determinarea 

câștigătorilor. 

* Organizatorii își rezerva dreptul de a stopa înregistrările în concurs în limita posibilităților tehnice. 

  

 Note speciale: 

 Intrarea în concurs presupune următoarele reguli: 

 Regulamentul concursului poate fi modificat la discreția organizatorilor cu anunțare prealabilă. 

 Câștigătorii nu pot cere echivalentul premiilor în bani. 

 Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a fotografia și filma participanții și de a folosi aceste 

materiale la discreția sa, fără acordul prealabil al câștigătorilor. 

 Odată intrați în concurs, participantul a făcut cunoștință cu regulile enumerate mai sus și le-a 

acceptat.  

 Câștigătorul va fi anunțat despre faptul că urmează să ridice premiul. În cazul în care câștigătorul nu 

răspunde în timp rezonabil, la anunțul organizatorilor, premiul va fi acordat următoarei persoane din top.  

 În caz că un participant va încerca să trișeze sau să joace necinstit va fi descalificat.. 


