Anunţ de participare
POT AJUTA? – PROGRAMUL MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR
Organizator:
Titlul concursului:
Pot participa:

MOL România
„POT AJUTA?” – PROGRAMUL MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR
Elevi şi echipe de elevi cu vârsta între 8 şi 18 ani, care practică sportul în
România

Perioada de desfăşurare:

16 mai 2007 – 26 septembrie 2007

Domeniul sponsorizării:

Sport

Compania MOL România anunţă lansarea programului „POT AJUTA? – PROGRAMUL MOL DE
PROMOVARE A TALENTELOR”, la care se pot înscrie elevi şi echipe de elevi cu vârsta cuprinsă
între 8 şi 18 ani, de la şcoli generale, licee şi Cluburi Sportive Şcolare din România, care au
obţinut rezultate foarte bune la concursuri sportive naţionale şi internaţionale (în cazul
concursurilor naţionale locurile 1-3, la concursuri internaţionale locurile 1-10) în perioada
01.01.005-01.05.2007, care practică sportul în România şi care au nevoie de sprijin material pentru
dezvoltarea şi continuarea carierei sportive.
Modalitatea acordării sponsorizării:
A. Sprijin material pentru pregătirea solicitantului în vederea participării la concursuri naţionale şi
internaţionale (echipament şi materiale sportive necesare)
B. Acoperirea cheltuielilor de transport pentru elevii/echipele de elevi pentru a putea ajunge în
locaţia de desfăşurare a concursurilor naţionale şi internaţionale, la antrenamente şi în tabere
de antrenament.
Actul informativ şi formularele se găsesc pe site-ul www.molromania.ro.
Documentaţia obligatorie de participare:
1. Fisa de date
2. Atestat / Adeverinta de la Directia Judeteana de Sport – ca solicitantul practica sportul in Romania.
3 Text de prezentare a proiectului si a nivelului de necesitate (maxim 1 pagina - succintă prezentare în
care va fi motivată necesitatea finanţării, rezultate aşteptate în cadrul proiectului care se doreşte a fi
finanţat de MOL România se vor prezenta argumente de ce aplicantul are nevoie de suma solicitata
pentru a putea realiza performante sportive; se vor indica alternativele in cazul in care suma va fi
acordata partial)
4. Anexa A 1 sau A2.
5. Atestarea altor surse de finanţare (dacă există)
6. Documentaţia privind rezultatele obţinute în perioada 1.01.2005-1.05.2007 ale solicitantului (copii
ale diplomelor/atestatelor/clasamentelor etc.)
7. Anexa B
8. Articole de presa, publicaţii privind rezultatele obţinute anterior (dacă există)
9. Orice alte materiale considerate utile (dacă există)

NOTE:
1. Un participant poate depune un singur dosar de participare!
2. În cazul persoanelor care au obţinut rezultate în sporturi de echipă, aplicaţia este valabila doar dacă
este trimisă în numele întregii echipe!
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3. În cazul câştigării unei sponsorizări, participanţii care completează aplicaţia ca echipă, în cadrul
unui club sportiv, vor primi contractul de sponsorizare semnat între MOL România şi clubul sportiv
respectiv. La fel şi suma de bani va fi virată în contul clubului, beneficiarii sumei fiind membrii echipei
aplicante.
4. Concurenţii pot depune aplicaţii doar pentru concursuri de sport naţionale sau internaţionale care se
vor derula dupa 26 septembrie 2007.
IMPORTANT: Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date:
• Numele solicitantului(ţilor)
• Numele reprezentantului solicitantului, calitatea acestuia (părinte sau tutore), număr de telefon,
adresa de e-mail.
Dosarul de participare se trimite prin poştă, la căsuţa poştală numărul 1148 deschis la Oficiul Postal
Nr. 1, Cluj-Napoca într-un singur exemplar. Documentele expediate nu vor fi returnate
participanţilor. A se trimite doar copii ale actelor solicitate.
Pe plic se menţionează: Pentru programul „POT AJUTA? – PROGRAMUL MOL DE PROMOVARE A
TALENTELOR”.
Termenul limită de depunere a documentaţiei (ultima dată a ştampilei poştale): 18 iulie 2007.
Documentaţiile primite după termenul limită sau cele care nu corespund formalităţilor nu vor fi
evaluate de către juriu.
Dosarele vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalităţi ale lumii sportive: Violeta
Beclea-Szekely, Simona Amânar Tabără, Camelia Potec şi Gyenes Emanuel, care vor decide
câştigătorii. MOL România va informa fiecare solicitant în scris (prin e-mail sau poştă) asupra
rezultatului final al programului, apoi va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor
primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului semnat către MOL România.
Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de
sponsorizare. După primirea sponsorizării, fiecare câştigător va trimite la CP 1148, deschisă la OP 1
Cluj Napoca, un raport de cheltuieli despre cum a fost folosită suma primită.
Rezultatele vor fi publicate pe site-ul www.molromania.ro la data de 26 septembrie, iar câştigătorii vor
fi anunţaţi în scris până pe 3 octombrie.
Informaţii şi detalii suplimentare puteţi obţine sunând la linia verde a programului, 0800800666
în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00 sau de la adresa de email potajuta@molromania.ro.
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