
Concurs ECO Game @Electric Castle 2017 

ECO Game este provocarea pe care ți-o aruncăm la Electric Castle 2017 dacă stai in campingul 

festivalului: fii ECO, distrează-te și învață să protejezi mediul! Concursul este un joc prin care încercam să 

găsim cei mai ECO participanți la festival și să îi premiem pe măsură. 

Tot ce trebuie să faci este să îndeplinești cu succes activitățile ECO din cele cinci categorii: Energie, Apă, 

Transport, Deșeuri și Social. Înscrierile se fac la ECO Spot-ul din camping.  

  

Regulament ECO Game 

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul concursului „ECO Game @Electric Castle 2017” (denumit, în continuare, „Concursul”) este 

Asociaţia MAINOI, cu sediul social în Braşov, str. Sitarului, nr. 11, bl. C30, sc. A, et. 2, ap. 5, înregistrată la 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la Judecătoria Braşov la poziţia 96/28.10.2014, cod fiscal numărul 

RO33934630, având contul numărul RO06RNCB0053144521160001, deschis la banca BCR, reprezentată 

de Nicoleta Cîrjan cu funcţia de Președinte, denumit în continuare Organizatorul.  

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit, în cele ce 

urmează, „Regulamentul”).      

Termenii și conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru 

toți participanții la concurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la 

cunoștință publicului acest fapt, prin postare pe site-ul www.mainoi.ro. 

  

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Concursul va fi organizat și se va desfășura în perioada 12 iulie – 16 iulie in cadrul campingului 

Festivalului Electric Castle 2017, iar validarea înscrierii în concurs se face în zona special amenajată, 

denumită „ECO Spot”. 

  

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

La Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică ce deține acces in campingul festivalului. Nu pot 

participa Organizatorii și alte persoane implicate în organizarea și desfășurarea concursului. 

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor 

prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei care îndeplinește 

condițiile impuse de Regulament. 



  

ART. 4. MECANISMUL ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

Concursul se desfășoară după cum urmează: 

Înscrierile se fac în perioada 12 iulie 2017, ora 16:00 – 16 iulie 2017, ora 14:00. Participanții trebuie să 

realizeze acțiunile eco aferente celor 5 categorii: „ENERGY”, „WATER”, „SOCIAL”, „TRANSPORT” și 

„WASTE”. 

Acțiunile ECO se validează de către un voluntar ECO-crew prin înscrierea directă în baza de date la ECO 

Spot.  

Fiecare acțiune se înregistrează o singură dată. 

În concurs se pot înscrie doar cei care au acces în campingul festivalului. 

Participanții trebuie să ofere datele de contact corecte, să foe de acord ca acestea să fie prelucrate de 

Organizator și să fie de acord cu Regulamentul concursului. 

  

ACȚIUNILE CONCURSULUI: 

  

Categoria ENERGY: 

Pedals Battle: pedalează pe instalația de producere energie cel puțin un ciclu de 3 minute. 

  

Categoria WATER: 

5-minutes shower: dimineața între 09.00 și 12.00 și dupa-amiaza între 14.00-17.00 voluntarii ECO vor 

veni la dușuri și vor cronometra participanții dispuși să încerce să facă un duș în mai puțin de 5 minute. 

Shower-in-2: dacă nu poți face duș rapid, atunci măcar împarte-l cu cineva. Voluntarii ECO vor fi în zona 

descoperită de free showers, dimineața între 09.00 și 12.00 și dupa-amiaza între 14.00-17.00, anunță-i 

că dorești să faci acțiunea pentru  ECO Game. 

  

Categoria TRANSPORT: 

Travel by bike: dacă vii cu bicicleta la festival, postează o fotografie cu tine pe bicicletă de pe traseu, pe 

Facebook sau Instagram cu vizibilitate publică și hashtag-ul #ecocitizen. Apoi, când ajungi în camping, 

arată-ne postarea la ECO-Spot. 



Travel by train: arată-ne biletul de tren cu care ai venit la festival. Destinația poate fi Cluj-Napoca sau 

Bonțida, iar data călătoriei trebuie să fie cuprinsă în intervalul 11-14 iulie. 

Travel with Carpooling: dacă ai folosit un site de carpooling pentru a ajunge la festival, arată-ne contul și 

călătoria realizată.  

Travel 4-in-a-car: dacă vii cu mașina și mai ai cel puțin 3 pasageri, postează o fotografie cu voi din mașină 

de pe drum, pe Facebook sau Instagram cu vizibilitate publică și hashtag-ul #ecocitizen. Apoi, când 

ajungi în camping, arată-ne postarea la ECO-Spot. 

Travel by bus: arată-ne biletul de autobuz cu care ai venit la festival. Destinația poate fi Cluj-Napoca sau 

Bonțida, iar data călătoriei trebuie să fie cuprinsă în intervalul 11-14 iulie. 

 

Categoria WASTE: 

Colectează selectiv 30 de ambalajele (necontaminate) și adu-le la ECO Spot: pahare de plastic, pet-uri, 

doze de aluminiu, shot-uri de plastic, pachete de țigări. 

  

Categoria SOCIAL: 

ECO-Twister Game: joacă-te twister-ul la ECO Spot si inveti despre gazele cu efect de seră.  

  

ART. 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Vor exista trei premii finale repartizate în funcție de numărul de acțiuni diferite realizate de participanți.  

Participantul care face trei acțiuni intra în tragere la sorți pentru locul 3.  

Participantul care face patru acțiuni intra în tragere la sorți pentru locurile 2 și 3 Participantul care face 

cinci acțiuni intra în tragere la sorți pentru locurile 1, 2 și 3.  

Acordarea celor trei premii se va face prin tragere la sorți. 

  

ART. 6. PREMII 

Locul I – o bicicletă Iute Bike, în valoare de 2300 lei, oferită de Atelier Pinion 

Locul II – un abonament VIP la ediția Electric Castle 2018 oferit de organizatori  

Locul III – un tricou si ochelari oficiali Electric Castle. 



  

În limita stocului disponibil, participantii vor primi si câte o insignă: 

Eco Guardian - dacă fac trei actiuni; 

Eco Angel - dacă fac patru acțiuni; 

Eco Legend - dacă fac cinci acțiuni. 

  

Premierile se fac la ECO-Spot în data de 16 iulie, orele 16:00-19:00. 

  

ART. 7. ACORDAREA PREMIILOR 

Premiile finale vor fi oferite în cadrul evenimentului Electric Castle Festival, la zona ECO, în data de 16 

iulie, orele 16:00-19:00. 

Insignele se oferă pe loc, în limita stocului disponibil. 

Daca nu sunt prezenti la ECO Spot in momentul acordarii premiilor, castigatorii sunt anuntati prin 

telefon si sms, la datele de contact oferite la inscriere. Dacă în interval de 24 de ore nu își ridică premiul 

din zona Festivalului acesta poate fi trimis prin curier, costurile de livrare fiind suportate de câștigător. 

  

ART. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR 

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și 

nici nu pot solicita alte modificări. 

  

ART. 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Organizatorul poate aduce modificări prezentului Regulament în orice moment, făcând acest lucru 

public pe website-ul ww.mainoi.ro. 

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil oricărui solicitant pe: http://www.mainoi.ro. 

  

Stați la curent cu noutățile concursului și spuneți-le și prietenilor voștri electrici despre el pe 

evenimentul de facebook ECO Citizens of Electric Castle 2017. 

WE ARE THE PEOPLE WHO WILL GREEN THE WORLD! 


