Regulament “Redescoperă Oradea”
Europarlamentarul Emilian Pavel, în parteneriat cu Asociaţia „Cultură în Mişcare”
organizează „Redescoperă Oradea”, o campanie-concurs de redescoperire și
promovare a oraşului Oradea prin vizitarea și fotografierea unor destinații
reprezentative. Concursul se va desfășura sub forma unui treasure hunt (vânătoare de
comori) pe baza unor indicii care trebuie descifrate de echipele participante și care vor
duce la destinațiile respective.

Înscrierea la concurs:
Înscrierile pentru participare se pot face până în data de 26 octombrie 2016 la adresa
emilianpavel.ro/redescoperaoradea. Cei care doresc să se înscrie, trebuie să
completeze un document Google form, care va conține numele echipei (nu vor fi
acceptate nume indecente sau injurioase), numele membrilor şi datele de contact.
Echipa poate fi formată din maxim 5 și din minim 2 membri. Nu există limită de vârstă
pentru participare. Acțiunea va avea loc în data de 29 Octombrie, 2016, între orele
10:00– 17:00.
Notă: persoanele care nu au împlinit 14 ani pot participa la această acțiune doar
însoțiți sau în echipă cu persoane adulte.

Mod de desfășurare:
Echipele înscrise se vor prezenta la Cabinet Europarlamentar „Emilian Pavel”, Oradea,
strada Tudor Vladimirescu, nr. 41, în data de 29 Octombrie 2016 la ora 9:00.
Membrii echipelor vor primi aici câte un badge de indentificare, regulamentul acțiunii
şi lista cu indicii pe care trebuie să le folosească pentru descoperirea destinațiilor.
Fiecare indiciu, odată descifrat, va conduce către o singură destinație posibilă. Pentru
descifrarea indiciilor, participanții trebuie să își utilizeze cunoștințele (sau abilitățile de
căutare) în domenii precum istoria, geografia, cultura, tradițiile sau personalitățile
orașului nostru. Toate indiciile vor duce la destinații în spații publice, accesibile
publicului în mod gratuit.
Fiecare echipă trebuie să aibă în posesie un aparat foto digital sau un telefon mobil cu
cameră foto pentru a face o poză cu fiecare destinație la care au ajuns. În fiecare poză
trebuie să apară cel puţin un membru al echipei purtând badge-ul de identificare si

destinatia descoperită conform indiciilor furnizate în lista primită la start. Se va face o
singură fotografie, cât mai reprezentativă, pentru fiecare destinație descoperită.
Fotografiile multiple cu aceeași destinație descoperită, sau cele făcute în locuri care
nu se regăsesc în listă, nu vor fi luate în calcul. Prima poză, de start, va include echipa
participantă alături de europarlamentarul Emilian Pavel.

Premii:
Echipa câştigătoare este cea care descoperă și fotografiază cele mai multe destinații
din lista cu indicii, în termenul de 7 ore (intre orele 10.00-17.00). După descoperirea
și fotografierea cât mai multor destinații, conform indiciilor primite, membrii fiecărei
echipe vor reveni la Cabinetul europarlamentarului Emilian Pavel și vor preda
fotografiile în format digital. Cei care vor ajunge după ora 17:00, sau care nu respectă
toate regulile de mai sus, vor fi descalificaţi. Fiecare poză neconformă cu prezentul
regulament, nu va fi luată în considerare.
Fotografiile predate de toate echipele vor fi tipărite pe cheltuiala organizatorului și vor
fi prezentate în cadrul unei expoziții organizate în Oradea, într-o locație care va fi
stabilită ulterior și vor fi de asemenea postate online. La eveniment vor fi invitaţi toţi
orădenii iar intrarea va fi liberă. De asemenea, cu ocazia expoziţiei, vizitatorii vor putea
alege, prin completarea unui formular, cele mai bune 10 fotografii, care să fie ulterior
expuse la biroul deputatului Emilian Pavel din Parlamentul European de la Bruxelles.
Prin participarea la această acțiune, membrii echipelor își dau acordul pentru
utilizarea gratuită de către organizatori, a fotografiilor predate și a numelor
participanților - în scopuri de promovare a acțiunii conform prezentului regulament.

