
 

 

 

REGULAMENT 

CONCURS DE MODELARE ȘI PRINTARE 3D 

 

 

I. Informații generale 

Concursul de Modelare și printare 3D face parte din proiectele educaționale inițiate și organizate de 
către Asociația ”Măgurele Science Park” (MSP) in colaborare cu partenerii din cadrul comunitatii 
MSP.  

Proiectul își propune atragerea elevilor din regiunea București-Ilfov  către științele de tip STEM 
(Science, Technology, Engineering, Math) în activități inovativ-creative, prin intermediul modelării și 
printării 3D. 

II.Organizator 

Organizatorul competiției este Asociația ”Măgurele Science Park” (MSP), împreună cu partenerii 
acesteia, respectiv ROBOHUB și FORMWERK.  

 

III. Perioada și etapele de desfășurare 

Concursul de Modelare și printare 3D se va desfășura în perioada octombrie – decembrie 2021.  

Concursul este structurat  în 4 (patru) etape: 

1. Înscrierea și selecția participanților: în această etapă elevii care îndeplinesc conditiile 
generale și specifice de participare (vezi cap. IV si V) si doresc să participe la concurs se vor 
înscrie prin completarea un formular online. În cadrul formularului online elevul va menționa 
într-o frază Această etapă se finalizează printr-o sesiune de evaluare, prin care organizatorul 
și partenerii vor selecta 20 cele mai creative aplicații pe baza enunțului din formular legat de 
obiectul modelat și printat 3D pe care ți-ai dori să îl ai ca obiect suport la materia ta favorită 

(știință, tehnologie, inginerie, matematică și nu numai).  
2. Sesiune I – online - Modelare și printare 3D: în această etapă cei 20 de elevi selectați, vor 

participa la sesiuni online  în care vor aprofunda notiuni referitor la introducerea in modelarea 
3D folosind Tinkercad și noțiuni de bază de printare 3D, vor parcurge noțiuni de modelare 3D 
specifice concursului și vor realiza un obiect 3D didactic în baza căruia vor fi jurizați pentru a 
trece în etapa urmatoare, in baza unei noi evaluari. Aceasta etapa se finalizeaza printr-o 
sesiune de evaluare, prin care  organizatorul și partenerii  vor selecta 8 participanți, respectiv 
8 cele mai creative obiecte 3D realizate individual de elevi. 

3. Sesiune II  - în format fizic - Modelare și printare 3D: în această etapă cei 8 elevi selectați, 
vor participa la ședințe în format fizic în care vor aprofunda modelarea 3D în Tinkercad și partea 
de introducere în printarea 3D (în cadrul  Smart Lab din Măgurele) asistați de către echipa 
organizatorului. În cadrul sesiunii elevii vor proiecta un obiect 3D didactic final care poate fi o 
resursă suport pentru o materie școlară (ex: fizică, matematică, chimie, georgrafie, bilogie etc.). 
În această vor fi jurizate cele 8 lucrări și vor fiselectate  3 cele mai creative și inovative obiecte 
3D didactice. 

4. Premierea: în această etapă, vor fi premiați câștigătorii concursului. Evenimentul de premiere 
va fi organizat la Smart Lab din Măgurele (str. Atomistilor nr. 409, et. 2 în incinta, Blocului 
Institutului de Fizică Atomică). 

  

 

 



 

IV. Condiții generale de participare la concurs  

a) Competiția este deschisă tuturor elevilor de clasele VII-VIII, care învață în Municipiul București 
și județul Ilfov. 

b) S-au înscris la concurs prin completarea formularului în mod corespunzător cu datele solicitate. 
c) Au acordul părinților de participare la concurs, care va cuprinde veridicitatea informației/datelor, 

în momentul înscrierii în concurs. 
d) Înscrierea și participarea în concurs este individuală. Concursul nu urmărește activități în cadrul 

unor  echipe. 
e) Înscrierea în concurs reprezintă acceptarea prezentului regulament de participare. Prin 

participarea în concurs, concurenții își dau acceptul pentru folosirea 
fotografiilor/filmărilor/lucrărilor realizate de / cu aceștia pe parcursul concursului în vederea 
promovării evenimentului, precum și a activităților MSP și a partenerilor în general. 

f) Înscrierea și participarea la concurs sunt gratuite. 
g) Pentru activitățile în format fizic, Organizatorul va respecta și lua toate măsurile de siguranță 

pentru prevenirea răspândirii Covid-19.  

V. Condiții specifice de înscriere și participare la concurs 

a) În vederea participării la concurs fiecare participant trebuie să completeze formularul de 
înscriere (vezi pagina concursului -  care să cuprindă următoarele date veridice: nume și 
prenume elev, date de contact: e-mail, telefonul unuia dintre părinți / tutore / reprezentant și/sau 
susținător legal, unitatea de învățământ, localitatea, clasa în care învață elevul, de unde a aflat 
despre concurs, acceptul GDPR de prelucrare date în scopul concursului. 

b) Participantul în completarea formularului trebuie să raspundă la următoarea întrebare: Ce 
obiect ai aduce din virtual, prin modelarea și printarea 3D, în cadrul materiei tale școlare 
favorite (știință, tehnologie, inginerie, matematică și nu numai)?  

c) Participantul trebuie să trimită un document prin care părinții își exprimă acordul de participare 
a  elevului în concurs. Un format al acordului poate fi descărcat de pe pagina concursului 
https://www.magurelesciencepark.ro/concurs-de-modelare-si-printare-3d/  și va fi trmis la 
adresa de e-mail: smartlab@magurelesciencepark.ro. 

d) Participantul trebuie să dețină cunoștințe minime (de baza) în utilizarea calculatorului și 
utilizarea unui browser/internet. Constitutie avantaj cunoștințe în modelarea și printarea 3D. 

e) Înscrierea în concurs se va face doar în perioada 07.10.2021– 27.10.2021, ora 23:59 (din 
motive obiective am prelungit perioada de înscriere pana pe 27.10.2021). 

f) Un participant se poate înscrie doar o singură dată. 
g) Documentele vor fi completate doar în limba română și va respecta tema concursului și formatul 

solicitat de organizator. 
h) Participarea în toate cele 4 (patru) etape ale concursului conform planificarii organizatorului 

este obligatorie. În cazul în care un participant selectat nu se prezintă la una dintre etape, 
acesta va fi descalificat și nu va putea intra în etapa finală pentru evaluare și (eventual) 
premiere. 

i) Organizatorul NU este responsabil și NU asigură costurile de deplasare, sau alte costuri ale 
participanților pentru activitățile în format fizic de la SmartLab Magurele. Organizatorul pune 
la dispoziția participanților materialele și resurse specifice concursului (laptop, conexiune la 
internet, imprimantă 3D, filament pentru imprimantă 3D, alte consumabile). 

VI. Etapele de evaluare 

Concursul va avea 3 etape de evaluare: 

1. Etapa inițiala de selecție, în care participantul completează formularul de participare, 
elaborează enunțul în concordanță cu tematica concursului (vezi cap. III, pct. a) și va transmite 
acordul parinților la adresa de e-mail: smartlab@magurelesciencepark.ro. 

2. Etapa de jurizare a lucrărilor realizate de participant la Sesiunea I  - online - Modelare și printare 
3D. 

3. Etapa de jurizare a lucrărilor realizate de participant la Sesiunea II  - în format fizic - Modelare 
și printare 3D. În aceasta etapă juriul va evalua și va desemna câștigătorii concursului pe baza 
criteriilor de jurizare. 

VII. Juriul, criteriile de jurizare și desemnarea câștigătorilor 
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a) Juriul este format din 3 (trei) persoane, câte o persoană din partea organizatorului Asociația 
”Măgurele Science Park”  și a partenerilor FormWerk și RoboHub.  

b) Juriul va evalua documentele înscrise în concurs care au trecut in prima etapă (selecție) și 
au  fost considerate eligibile pentru a doua etapă din concurs. În etapa de selecție vor fi 
selectate 20 de aplicații (20 de participanți/elevi). 

c) Juriul va evalua lucrările participanților (obiect suport didactic realizat de participant în 
programul Tinkercad) realizat la Sesiunea I și au fost considerate creative și inovative 
pentru a treia etapă din concurs. În a doua etapă juriul va selecta 8 lucrări (de 
participanți/elevi). 

d) Juriul va evalua lucrările participanților (obiect suport didactic realizat de participant în 
programul Tinkercad) realizat la Sesiunea II și au fost considerate creative și inovative 
pentru a patra etapă din concurs. În a treia etapă juriul va selecta 3 cele mai bune lucrări, 
respectiv 3 câștigători ai concursului Modelare și printare 3D. 

e) Criteriile de jurizare vor fi următoarele: 

• Creativitatea enunțului propus și respectarea pașilor concursului (etapa I); 

• Originalitatea enunțului (etapa I); 

• Capacitatea de a sintetiza informația obținută la sesiunile de modelare și printare 
3D; 

• Capacitatea de realizare în mod individual a unui obiect suport didactic în 
programul Tinkercad; 

• Calitatea obiectului realizat de participant – creativ și inovativ; 
 

f) Juriul va desemna câștigătorii pe baza criteriilor de jurizare. Se vor acorda punctaje de la 
1 la 10 pentru fiecare dintre criterii și se vor aduna punctajele. Locurile I, II și III vor fi alocate  
în dependență de punctajul maxim obținut de către fiecare participant. În cazul unei egalități 
pentru primele 3 locuri, organizatorii vor decide selecția finală, printr-o ședință de negociere 
între membrii juriului. 

g) Organizatorul își rezervă dreptul în privința modului de organizare a concursului și de 
funcționare a comisiei de evaluare. 

h) Rezultatele concursului vor fi anunțate pe pagina www.magurelesciencepark.ro, cât și pe 
paginile de social media: https://www.facebook.com/MagureleSciencePark și 
https://www.facebook.com/smartlabmagurele. 

i) Câștigătorii vor fi contactați de către organizator prin telefon și e-mail. Înmânarea premiilor 
se va face în cadrul evenimentului final de premiere care va fi organizat în luna decembrie 
2021 la Smart Lab din Măgurele.  

VIII. Premiile 

a) În cadrul concursului se vor acorda 3 (trei) Premii, echipamente de printare 3D, sau 
echivalentul a unui produs asemănător : 

• Locul I – imprimantă 3D WANHAO DUPLICATOR I3 V2.1 

• Locul II – imprimantă 3D PrimaCreator P120 

• Locul III – stilou 3D XYZprinting 3D Pen Cool 

Notă: pozele premiilor din link-uri și vizualul evenimentului sunt cu titlu de prezentare. 

b) Fiecare dintre premiile concursului constă în câte un echipament de printare 3D oferite de 
partenerul concursului FORMWERK și vor fi oferite câștigătorilor în funcție de poziția 
ocupată (locul I, locul al II-lea și locul al III-lea). Totodată, elevii câștigători vor beneficia de 
o scurtă sesiune de formare / instruire legat de utilizarea echipamentelor de printare 3D, 
oferit și susținut de partenerul FormWerk. 

c) În cazul în care câștigătorul desemnat nu se prezintă la evenimentul final de acordare a 
premiilor și nu răspunde la e-mail sau telefon pentru a confirma, organizatorul își rezervă 
dreptul de a invita și de a acorda premiul următorului clasat pe lista. 

d) În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda premiul vreunuia din câştigătorii 
desemnaţi iniţial, juriul va putea desemna, în cazul în care consideră necesar, pe 
participantul care are lucrarea următoare cu cel mai mare punctaj în calitate de câştigător. 

e) Acordarea şi înmânarea premiilor se va face exclusiv elevilor participanți, în baza carnetului 
de elev. 

f)  
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IX. Date cu caracter personal 

a) Prin înscrierea la concurs fiecare participant este de acord în mod irevocabil, expres, neechivoc 
și necondiționat ca datele sale cu caracter personal precum și orice alte date, puse la dispoziția 
/ transmise organizatorului și/sau partenerilor cu ocazia înscrierii la concurs și/sau pentru 
identificarea, validarea și acordarea premiilor, să: 

• fie incluse în baza de date a organizatorului; 

• fie prelucrate în orice mod de organizator în legatură cu regulamentul şi concursul, în 
vederea organizării şi derulării concursului; 

• fie prelucrate în orice mod de organizator în vederea promovării concursului şi/sau a 
activităţilor pe orice canale de comunicare; 

• fie prelucrate în orice mod de organizator și parteneri în vederea identificării, validării, 
achiziţionării, acordării şi înmânării premiilor. 

b) La acest concurs, tuturor participanților le sunt respectate toate drepturile fără a face 
discriminare între participanți privind originea, rasa, religia, gen, orientare sexuală, etnie, 
vârsta. 

c) Datele cu carcater personal ale participanților sunt protejate conform legislației în vigoare 
pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor, respectând prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

 

X. Informații  

În cazul în care participanţii doresc să afle mai multe amănunte în legatură cu concursul, precum şi 
pentru eventuale sugestii şi/sau reclamaţii, aceştia pot contacta organizatorul la adresa de e-mail 
smartlab@magurelesciencepark.ro. 

 

XI. Clauze finale 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament și/sau concursul și/sau drepturile 
de a suspenda, înceta, prelungi sau schimba concursul integral sau parțial fără să solicite acordul 
participanților și fără vreun drept de compensare pentru aceștia. Orice modificare care va interveni de 
la început și până la finalul concursului, organizatorul va anunța și va afișa pe pagina sa 
www.magurelesciencepark.ro, precum și pe paginile de facebook 
https://www.facebook.com/MagureleSciencePark și https://www.facebook.com/smartlabmagurele. 
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