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“TREASURE HUNT – DISCOVER TUIAȘI”  

„TREASURE HUNT – DESCOPERĂ TUIAȘI” 
REGULAMENT AL CONCURSULUI 

EDIȚIA 2018 
 

Secțiunea 1. GENERALITĂŢI 

1.1. Prezentul regulament se aplică participanților la concursul „Treasure Hunt – Descoperă 
TUIASI” – ediția 2018 și se găsește la adresa www.fugai.tuiasi.ro;  

1.2. Organizatorul concursului este Fundația Universitară „Gheorghe Asachi” din Iași în 
parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; 

1.3. Concursul se va desfășura în data de 10.11.2018, începând cu ora 10.00, în cadrul 
Campusului Academic al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Traseul 
concursului va începe din spațiul clădirii anexă Cantina studențească (vis-a-vis teren sport 
acoperit din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”), spre campusul universitar 
„Gheorghe Asachi” (fiecare facultate în parte, de la Facultatea de Chimie spre Facultatea de 
Arhitectură) și se va finaliza în imobilul Facultății de Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologia Informației, situat în Iași, Bd. Carol I, nr. 11 A  (conform hărții atașate). 
 

1.4. Concursul este deschis echipelor de studenți înmatriculați în anul I de studiu la 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași; 

1.5. Înscrierea participanților/echipelor se face până pe data de 07.11.2018 (inclusiv).  

Înscrierea participanților: 
- Se va face online, pe adresa de e-mail: fugai@tuiasi.ro. 
- Mesajul-ul de înscriere va avea la Subject: Descoperă TUIASI2018. 
- În mesajul de înscriere vor fi specificate: numele echipei, numele și prenumele 

membrilor echipei, numerele de telefon, scanare carte de identitate, facultatea, 
liga/asociația studențească pe care o reprezintă. 

- Mesajul de înscriere va include fotografia fiecărui membru  al echipei, care va fi 
utilizată pentru legitimație (format 4×3 cm). 

- După înscriere, prin răspuns la mesaj, vor primi Regulamentul concursului, pe care 
trebuie să-l cunoască înainte de prezentarea la concurs.  

 

Secțiunea 2. DERULAREA CONCURSULUI 

2.1. Echipele participante vor fi formate din câte 5 concurenți, reprezentând o ligă/asociație 
studențească afiliată TUIASI. Fiecare echipă trebuie să fie formată obligatoriu din aceiași 5 
concurenți, pe durata întregului eveniment. În caz contrar, echipa va fi descalificată. 

2.2. Participanții au obligația de a purta asupra lor, la loc vizibil, legitimațiile de concurs cu 
numele participantului și numele echipei, pe care le primesc la înscriere. Fără aceste 
legitimații nu vor fi considerați participanți la concurs.  

2.3. Pe parcursul traseului concurenții vor trece de puncte de vizitare (în cadrul fiecărei 
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Facultăți) unde au de îndeplinit un task. Participanții au obligația de a păstra TOATE foile 
până la încheierea concursului. Echipele care nu ajung la final cu TOATE foile, nu vor putea 
încheia concursul în mod oficial. 

2.4. Membrii componenți ai echipelor nu au voie să intervină / perturbe activitățile altor 
echipe. Orice echipă care deturnează activitatea altor echipe va fi automat descalificată. 

Secţiunea 3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 Pe data de 10.11.2018, ora 09:00, toți participanții înscriși în prealabil prin email, se vor 
prezenta la punctul de start (clădirea anexă Cantina studențească - vis-a-vis de teren 
sport acoperit din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”), pentru a semna Fișa de 
înscriere şi a primi legitimația de concurs, fișa de concurs și harta traseului (unde pot fi 
identificate punctele de prezentare la fiecare facultate). La înscriere vor prezenta cartea 
de identitate și  carnetul de student (vizat pe anul în curs) și le vor avea asupra lor pe 
toată durata concursului. Se va efectua o tragere la sorți pentru a stabili ordinea plecării 
la traseu. Apoi, conform hărții și ordinii de plecare, se vor deplasa spre locația indicată (cu 
intermitență de 10 minute între două echipe consecutive). Tot atunci vor primi și un plic 
cu câte 20 lei, necesari pentru deplasarea de la Facultatea de Arhitectură (situată în Podu 
Roș, str. prof. D. Mangeron nr. 2) spre sediul Facultății de Electronică, Telecomunicații și 
Tehnologia Informației (situat în Copou, bd. Carol I, nr. 11 A), conform hărții traseului 
concursului (sumă care va fi decontată pe baza bonului fiscal eliberat de conducătorul de 
taxi). 

 La fiecare facultate, participanții vor fi întâmpinați de 1-2 cadre didactice desemnate de 
conducerea respectivei facultăți, care îi vor invita într-unul dintre laboratoare; 

 Odată ajunși în laborator, li se prezintă 3 informații de tipul „Știați că…”, din prezentarea 
facultății / domeniului de studii; 

 Urmează o prezentare (1-2 fraze) în care se includ 5 cuvinte cheie din domeniul Facultăţii 
și o scurtă secvență dintr-o lucrare de laborator relevantă vizual domeniului descris în 
fraza/frazele anterioare (1 minut max.), la care membrii echipei vor fi foarte atenți; 

 Profesorul va scrie (anterior evenimentului) pe 5 cartonașe (pe o singură faţă) câte un 
cuvânt din cele 5 cuvinte cheie (incluse în prezentarea anterioară); 

 Echipa va alege un reprezentant care (în acord cu ceilalţi membrii) va stabili o metodă de 
identificare a cuvintelor, din cele de mai jos: 

o poveste/descriere care să conducă la cuvântul respectiv; 
o desen (cât mai fidel) înspre identificarea cuvântului respectiv; 
o mimare (astfel încât ceilalți să identifice cuvântul respectiv). 

 Trei din membrii echipei vor trage la sorți câte un cartonaş (din totalul celor 5 cartonașe, 
fără a le arăta celorlalți membrii ai echipei), le vor înmâna persoanei stabilite iniţial (cu 
faţa în jos pentru a nu fi văzut de ceilalţi membrii ai echipei), care va proceda la 
povestirea/desenarea/mimarea pe rând a celor 3 cuvinte; după fiecare acţiune de 
descriere (povestire/desenare/mimare) ceilalţi 4 membrii ai echipei vor încerca 
identificarea cuvântului descris: 

 Timpul alocat acestei etape este de 4 minute (câte 20 secunde de descriere şi câte 60 
secunde pt activitatea de identificare atribuite fiecărui cuvânt); 

 Dacă echipa finalizează identificarea cuvintelor, cadrul didactic va înscrie pe fişa de 
concurs punctele câștigate și timpul cronometrat. Astfel, la fiecare facultate se va înscrie 
pe fișa de concurs, ora/minutul/secunda când primul membru al echipei începe 
transmiterea informațiilor în vederea identificării cuvântului (mimă, expunere orală, 
desen) și ora/minutul/secunda când s-a finalizat etapa (s-au identificat cuvintele), precum 
și intervalul de timpul cronometrat  (rezultat din scăderea celor doi timpi): 
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 Dacă echipa nu finalizează identificarea cuvântului, nu se alocă punctul câștigător; astfel 
punctajele pot fi 0 – niciun cuvânt identificat şi maxim 3 puncte – pentru toate cele 3 
cuvinte identificate, iar timpul maxim poate fi 240 sec (nu s-a identificat niciun cuvânt) 
sau mai puțin (în funcție de rapiditatea identificării cuvintelor; 

 O altă condiție obligatorie a concursului este aceea că toate echipele participante trebuie 
să facă 11+1 selfie-uri (câte una la fiecare facultate vizitată și una cu echipa pe traseu) şi 
să le posteze pe FB până la sfârșitul concursului (aprox. ora 15:00), cu hashtag-ul #TH2018 

 

Secțiunea 4. PREMII  

4.1. Clasamentul final se întocmește în funcție de numărul de puncte acumulat de către 
fiecare echipă pe parcursul concursului. 

4.3. Departajarea echipelor câștigătoare (pentru premiile 1, 2 și 3) se va face după două 
criterii: 
- numărul de cuvinte identificate 
- suma timpului consumat pentru identificarea cuvintelor.  
 
4.3. Premiile se vor acorda primelor trei echipelor câștigătoare și vor consta în:  

- locul I: 1000 de lei;  
- locul al II-lea: 500 de lei;  
- locul al III-lea: 300 de lei. 

4.4 Premierea va avea loc la ora 16:00, în aceeași sală din care s-a dat startul. 
 
Secțiunea 5. RESPONSABILITATEA PARTICIPANŢILOR  

5.1. Prin participarea la concurs, participanții se obligă să respecte și să se conformeze 
tuturor cerințelor impuse de organizator, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea 
personală și exclusivă a participanților, precum și posibilitatea organizatorului de a 
descalifica întreaga echipă;  

5.2. Prin semnarea formularului de înscriere, fiecare participant:  
- declară că a citit, a acceptat și a înțeles termenii și condițiile respectivului regulament 

de înscriere și participare la concursul „Treasure Hunt – Descoperă TUIASI” – ediția 
2018; nerespectarea acestora poate duce la descalificarea din concurs a întregii 
echipe;  

- își dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obținute, 
clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma 
de fotografii, afișe, filme, interviuri etc., în mod gratuit și necenzurat;  

- declară că își asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce privește acoperirea 
oricăror daune cauzate organizatorilor, spectatorilor, celorlalți participanți la concurs 
sau terților;  

- declară că își asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau orice 
probleme de alta natură care ar putea apărea pe parcursul concursului;  

5.3. Pe durata concursului:  
- Fișa de concurs a echipei trebuie vizată la fiecare punct de vizitare și predată la finish 

(sediul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației). 
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Secțiunea 6. DATELE CU CARACTER PERSONAL  
6.1. Prin participarea la concursul „Treasure Hunt – Descoperă TUIASI” ediția 2018, 
participanții sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, 
acestea putând fi folosite pentru identificarea, comunicarea cu aceștia şi pregătirea fişelor 
de concurs;  
6.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate 
către terţi sau în străinătate;  
6.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi 
premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
6.4. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de 
Concurs. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
HARTA CAMPUSULUI UNIVERSITAR „GHEORGHE ASACHI” 

(cu caracter orientativ) 
(harta cu traseul va fi pusă la dispoziție membrilor echipelor participante în momentul plecării) 

  
  


