
Regulament CODE KIDS FEST 2021

Târgul Național de Știință și Tehnologie pentru Copii

7-8 decembrie

Secțiunea 1 - Organizatorul concursului

Organizatorul evenimentului CODE KIDS FEST 2021 este Fundația Progress Bistrita,
cu sediul în oraşul Bistrița, Str. 1 Decembrie , Nr. - , Bl. 3 , Sc. 2, Et. 2 , Ap. 5,
Judeţul/Sector Bistrita Nasaud, nr. telefon: 0723 989 920, e-mail
office@progressfoundation.ro, având cod de înregistrare fiscală 8373870 reprezentată
de dl. Ovidiu Ana în calitate de Director de Programe.

Participarea la acest eveniment implică acceptarea de către Participanți a prevederilor
prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”), precum și
obligativitatea respectării acestora de către toți Participanții.

Regulamentul, precum și detaliile evenimentului, sunt disponibile pe site-ul oficial al
Organizatorului, www.codekids.ro.

Secțiunea 2 - Detalii generale despre eveniment

CODE KIDS FEST 2021 - Târgul Național de Știință și Tehnologie pentru Copii este un
eveniment organizat de către Fundația Progress în cadrul proiectului CODE Kids -
Programează viitorul comunității tale! cu scopul de a promova educația TECH și proiectele
pe care echipele de copii le-au realizat.

Secțiunea 3 - Etapele de desfășurarea a evenimentului

- Lansarea evenimentului: 01 noiembrie 2021
- Înscrierea proiectelor în competiție: 01- 26 noiembrie 2021
- Evaluarea proiectelor înscrise în competiție: 26-29 noiembrie 2021
- Anunțarea proiectelor selectate la Târg: 29 noiembrie 2021
- Desfășurarea Târgului: 7-8 decembrie 2021, intervalul orar 14.00-17.00, online, pe

platforma HOPIN
- Anunțarea câștigătorilor: 8 decembrie 2021, ora 16.30-17.00 în cadrul târgului.
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Secțiunea 4 - Selecția participanților

1. Cluburile CODE Kids (grupele de avansați) calificate de la evenimentele din 2021 CODE
Kids Fest județene sau regionale vor fi înscrise automat la Târgul Național. Acestea vor trece
prin aceeași etapă de înscriere conform acestui regulament, însă nu vor trece prin etapa de
selecție.

Proiecte: Echipele participante vor aduce același proiect prezentat la târgul județean sau
regional pe care îl pot îmbunătăți din punct de vedere tehnic și al prezentării. Toate
materialele trebuie trimise până la data de 26 noiembrie 2021.

2. Alte inițiative de programare și robotică ( în afara cluburilor de avansați CODE kids)
se pot înscrie prin depunerea tuturor materialelor necesare cerute în regulament:

- Film de prezentare a proiectului conform brief-ului de mai jos
- Informații necesare pentru crearea și identitatea standului virtual al

clubului/echipei/inițiativei (pe care le va completa în formularul de înscriere)
- Logo club/echipă/inițiativă (dimensiuni: 1080x1080 pixeli)

Toate materialele trebuie trimise până la data de 26 noiembrie 2021.

Înscrierea proiectelor se va face prin completarea formularului de la următorul link:
https://bit.ly/inscriereTNST2021

Condiții de participare:

- Echipă de minimum 3 membri, vârsta membrilor să fie cuprinsă între 10 și 14 ani
reprezentați de un mentor adult,

- O echipă se poate înscrie în competiție cu un singur proiect,
- Proiectul înscris trebuie să fie tehnic, să conțină componentă de programare, să

adreseze o problemă din comunitate,

Echipele selectate și înscrise la eveniment vor primi bilete de participare pe care le pot oferi
invitaților lor.

Secțiunea 5 - Brief film de prezentare a proiectului
Proiectul înscris în competiție trebuie să aibă un video reprezentativ, care să nu depășească 3
minute.
Videoclipul de prezentare va fi un montaj de filmări și fotografii. Fiecare echipă trebuie să
surprindă în imagini (video și/sau foto) atât motivația și etapele creării proiectului, detalii
tehnice, cât și descrierea clubului/inițiativei, testimoniale ale membrilor și alte detalii
importante.

Puncte obligatorii ce trebuie incluse în video-ul de maximum 3 minute:
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1. descriere club/echipă/inițiativă
2. descriere proiect
3. motivație/cum ați ales ideea de proiect
4. detalii tehnice ale proiectului
5. care este  inovația/ problema din comunitate pe care o rezolvă proiectul
6. o scurtă demonstrație video a proiectului (demo)
7. testimoniale ale membrilor clubului/inițiativei

Secțiunea 6 - Jurizarea proiectelor

Juriul va fi compus din 5 membri care vor evalua individual fiecare proiect în două etape:

- Evaluarea clipului video
- Evaluarea prezentării echipei în intervenția LIVE din cadrul evenimentului.

Criteriile de jurizare a proiectelor din cadrul evenimentului CODE KIDS FEST vor fi:
● Impact
● Complexitate
● Prezentare și creativitate
● Impresia generală asupra proiectului

Aveți mai jos descrierea lor și informații despre cum se face punctarea.

IMPACT - Criteriul vizează aplicabilitatea proiectului și capacitatea copiilor de a identifica
soluții tehnice pentru probleme sau lipsuri din viața de zi cu zi.

Nivelul de performanță:
● Proiectul nu vizează rezolvarea unei probleme/nevoi sau nu are un scop specific. (5p)
● Proiectul are un scop specific, însă implementează o soluție comună. (10p)
● Proiectul este unul inovativ, cu aplicabilitate practică și scop bine definit. (15p)

COMPLEXITATE - Criteriul vizează competențele și cunoștințele tehnice dobândite de
copii, alături de simțul practic. De asemenea, urmărește gradul de înțelegere a modului de
funcționare a sistemului dezvoltat.

Nivelul de performanță:
● Codul proiectului nu demonstrează înțelegerea și folosirea corectă a conceptelor de
programare/nu este funcțional. (5p)
● Codul proiectului demonstrează o înțelegere de bază a conceptelor de programare. Proiectul
este incomplet sau neterminat/Complexitatea este scăzută, proiectul utilizând concepte de
bază/de dificultate scăzută. (10p)
● Codul folosit arată o înțelegere bună a conceptelor de programare. Sunt prezente câteva
probleme ce trebuie corectate, dar proiectul este în mare complet. (15p)
● Proiectul este complex, bine organizat, demonstrând o înțelegere excelentă a modului în
care se programează. (20p)
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PREZENTARE ȘI CREATIVITATE - Criteriul urmărește atât creativitatea și abilitățile de
comunicare dezvoltate pe partea de pitching, cât și capacitatea de a explica într-o manieră cât
mai naturală un proces tehnic (pentru a demonstra înțelegerea acestuia). Este important ca în
prezentare să existe și demonstrația proiectului.

Nivelul de performanță:
● Conținutul nu este coerent, nu este clar. Demonstrația are erori și lipsuri. Nivel de
creativitate redus.(5p)
● Prezentarea ar fi putut fi mai bine organizată. Idei lipsă sau exprimate neclar. Demonstrația
are câteva erori.(10p)
● Prezentarea arată o organizare bună însă fără prea multe detalii. Ideile ar fi putut fi mai bine
conturate. Demonstrația are câteva erori. (15p)
● Prezentarea este bine organizată cu multe detalii. Proiectul îmbină în mod creativ
conceptele de programare în ideea/tema aleasă.(20p)

IMPRESIA GENERALĂ ASUPRA PROIECTULUI

Nivelul de performanță:
- Proiectul mai necesită îmbunătățiri.(5p)
- Participanții au dat dovadă de spirit de echipă, chiar dacă proiectul nu a fost foarte

complex.(10p)
- Abordarea este unică și interesantă, iar proiectul este inovativ.(15p)
- Proiectul și echipa sunt de succes.(20p)

Secțiunea 7 - Premierea cluburilor/inițiativelor

Valoarea totală a premiilor acordate de către Fundația Progress va fi de 10.000 de lei după
cum urmează:

- Echipa clasată pe locul întâi va primi un premiu în valoare de 5500- 6000 de lei
- Echipa clasată pe locul doi va primi un premiu în valoare de 2500-3000 lei
- Echipa clasată pe locul trei va primi un premiu în valoare de 900-1200 de lei
- Echipa care câștigă premiul de popularitate va primi un kit robotic programabil.

Câștigătorii, prin reprezentantul mentor, vor fi contactați telefonic la numerele de telefon de
contact furnizate în formularul de înscriere la CODE Kids FEST 2021. Iar în cazul în care
Organizatorul nu va putea intra în contact telefonic direct cu mentorul care a înscris
Clubul/Inițiativa, atunci vor fi declarați necâștigători și vom trece la contactarea telefonică a
echipelor care au obținut următorul punctaj.

Secțiunea 8 - Responsabilitatea

Fundația Progress nu își asumă responsabilitatea pentru nicio situație ce poate determina
imposibilitatea participării celor selectați la târg sau a bunei desfășurări a activităților descrise
în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții de natură tehnică.
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Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la acest concurs implică
acordul câștigătorilor, prin mentor, că numele și premiile să poată fi publicate de către
Fundația Progress și Partenerii la eveniment.

Secțiunea 9 - Fraudă
Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți
dă dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de
compensare  și  fără  obligație  de preaviz.

Secțiunea 10 - Dispoziții finale

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind
adusă la cunoștință publicului înainte ca aceasta să intre în vigoare, sau de a întrerupe oricând
desfășurarea concursului, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz.

Organizatorul își rezervă dreptul să nu răspundă la contestații sau eventuale reclamații legate
de procesul de evaluare a proiectelor sau a jurizării.

Notă:
CODE Kids FEST 2021 este un eveniment public. Participarea la acest concurs implică
acordul participanților și câștigătorilor, prin mentor, ca numele, imaginea și premiile să poată
fi publicate de către Fundația Progress și partenerii evenimentului pe canalele de comunicare
oficiale ale acestora (website, Youtube, Social Media). Înscrierea în competiție reprezintă
consimțământul privind utilizarea și procesarea imaginilor foto-video și a datelor personale
precum nume, vârstă și localitate de către organizator și partenerii acestuia.
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Anexa 1 la Regulamentul evenimentului CODE KIDS FEST 2021 - Târgul Național de
Știință și Tehnologie pentru Copii

Organizatorul concursului

Organizatorul evenimentului CODE KIDS FEST 2021 - Târgul Național de Știință și
Tehnologie pentru Copii (denumit în continuare "Evenimentul") este Fundația Progress
Bistrita (denumită în continuare „Organizatorul”), cu sediul în oraşul Bistrița, Str. 1
Decembrie , Nr. - , Bl. 3 , Sc. 2, Et. 2 , Ap. 5, Judeţul/Sector Bistrita Nasaud, nr. telefon: 0723
989 920, e-mail office@progressfoundation.ro, având cod de înregistrare fiscală 8373870
reprezentată de dl. Ovidiu Ana în calitate de Director de Programe.

Participarea la acest concurs implică acceptarea de către Participanți a prevederilor
prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”), precum și
obligativitatea respectăării acestora de către toți Participanții.

Regulamentul, Anexa 1, precum și detaliile concursului, sunt disponibile pe site-ul
oficial al Organizatorului, www.codekids.ro, pe toata perioada derulării concursului.

Organizatorul decide modificarea Regulamentului Concursului după cum urmează:
Organizatorul a decis modificarea Secțiunii 3 și a Secțiunii 4, Art. 1. cu prelungirea
perioadei înscrierii în eveniment până la data de 1 Decembrie 2021, astfel:

Secțiunea 3 Etapele de desfășurarea a evenimentului vor avea următorul conținut:

- Lansarea evenimentului: 01 noiembrie 2021
- Înscrierea în competiție a proiectelor care NU trec prin etapa Târgurilor Regionale
sau Județene CODE Kids: 01- 26 noiembrie 2021, ora 23:59
- Înscrierea în competiție a proiectelor care trec prin etapa Târgurilor Regionale sau
Județene CODE Kids: 01 noiembrie – 1 decembrie 2021, ora 23:59
- Evaluarea proiectelor înscrise în competiție: 26 noiembrie 2021 – 3 decembrie 2021
- Anunțarea proiectelor selectate la Târg: – 3 decembrie 2021
- Desfășurarea Târgului: 7-8 decembrie 2021, intervalul orar 14:00-17:30, online, pe
platforma HOPIN
- Anunțarea câștigătorilor: 8 decembrie 2021, ora 16:20-16:50 în cadrul târgului.

6

http://www.codekids.ro/


Secțiunea 4 - Selecția participanților  Art. 1 va avea următorul conținut:

1. Cluburile CODE Kids (grupele de avansați) calificate de la evenimentele din 2021 CODE

Kids Fest județene sau regionale vor fi înscrise automat la Târgul Național. Acestea vor trece

prin aceeași etapă de înscriere conform acestui regulament, însă nu vor trece prin etapa de

selecție.

Proiecte: Echipele participante vor aduce același proiect prezentat la târgul județean sau

regional pe care îl pot îmbunătăți din punct de vedere tehnic și al prezentării. Toate
materialele trebuie trimise până la data de 1 decembrie 2021, ora 23:59.
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