Regulamentul concursului:
1. Campania concurs „Studenţi de elită!” se desfăşoară pe perioada 23 martie 2009 – 2 mai 2010.
Fiecare lună este dedicată unei secţiuni definită de domeniul facultăţilor. Concursul este la prima
secţiune, unde vor fi prezenţi cei mai buni studenţii de la facultatea de ...... a Universităţii
„Lucian Blaga” Sibiu.
2. Selecţia candidaţiilor la acest concurs se face cu sprijinul Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu,
astfel criterile de selecţie sunt următoarele:
a. de la fiecare facultate vor fi alesi primii 5 studenti in ordinea descrescatoare a mediilor
b. studentii trebuie sa fie integralisti
c. se va lua în calcul media notelor din ultimele semestre studiate
d. în cazul în care ultimii clasati se află intr-o situaţie de egalitate a mediilor, se va folosi ca
si criteriul de departajare, media obtinuta in ultimul an de studiu complet incheiat. In
cazul studentilor care se află în anul I de studiu universitar, se va lua în calcul media
obtinuta in procesul de admitere.
3. Pe site-ul www.monitorulsb.ro este deschisă o rubrică specială, intitulată „Studenţi de elită!”. În
cadrul acestei secţiuni vor fi publicate poveştile studenţilor care pot câştiga premiul cel mare,
precum şi regulamentul concursului. La finalul fiecărei luni, odată cu publicarea poveştii
ultimului candidat la secţiunea respectivă, se activează dreptul la vot. În aceste condiţii, fiecare
candidat are şanse egale, indiferent de momentul în care a fost publicată povestea sa.
4. Orice susţinător al unuia dintre candidaţi are posibilitatea de a verifica, după efectuarea votului,
clasamentul din momentul respectiv.
5. Vizitatorii site-ului pot să acorde zilnic, doar un singur vot unui participant din concurs. Votul
este validat printr-un e- mail trimis la adresa cu care va înregistraţi în timpul votului. În cazul în
care se vor acorda mai multe voturi de la un singur utilizator, în aceaşi zi, pentru acelaşi
candidat, acestea nu se vor valida.
6. Cititorii ziarului, care nu au acces la internet, îşi pot exprima votul prin intermediul taloanelor
publicate în ziar. Din momentul publicării poveştii unui candidat, timp de o săptămână, într-una
din paginile ziarului veţi găsi un talon cu numele acestuia, precum şi cu performanţe sale la
învăţătură. Dumneavoastră trebuie să decupaţi talonul şi să îl trimiteţi pe adresa redacţiei, din
strada Andrei Şaguna nr. 9. Vor fi contabilizate doar taloanele care ajung la destinaţie până la
orele 19.00 din ultima zi de vot electronic. Cititorii pot trimite un număr nelimitat de taloane.
7. Este declarat câştigător candidatul cu cele mai multe voturi exprimate, atât în varianta
electronică, cât şi prin intermediul taloanelor. Numele acestuia va fi publicat imediat după
încheierea perioadei de vot, pe site-ul www.monitorulsb.ro, dar şi a doua zi, în ziarul Monitorul
de Sibiu.
8. Toate taloanele sosite până la finalul perioadei de vot vor fi păstrate într-o urnă specială şi pot fi
consultate în orice moment la sediul redacţiei, de luni până vineri, între orele 9 şi 19.
9. Sugestii sau informaţii suplimentare puteţi obţine la adresa de e- mail marketing@monitorulsb.ro,
la numărul de telefon 0269.220.101 sau la sediul redacţiei din strada Andrei Şaguna, nr.9.
O campanie iniţiată de Monitorul de Sibiu şi susţinută împreună cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu!

