Regulament campanie
“Scoala de SuperEroi Itsy Bitsy - Invata Oul pe Gaina”
Editia a 4-a (septembrie-decembrie 2022)
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
Organizator: On Air Studio SRL, cu sediul social in Str. Istriei, nr. 4, bl. 21E, sc. 1, ap. 9,
sector 3, Bucuresti, avand punctul de lucru in Str. Leonida nr 19 sector 2 Bucuresti, inregistrat
la Registrul Comertului sub nr. J40/4697/2002 si cod fiscal RO14676259, inregistrat la
Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numarul 4963, denumit
in continuare „Organizator”.
Regulamentul este intocmit si va fi facut public prin afisarea acestuia pe site-ul Itsy
Bitsy, http://www.itsybitsy.ro/ si pe pagina oficiala a campaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand
ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a
acestor
modificari
in
cadrul
site-ului www.itsybitsy.ro
si/sau
a
paginii www.facebook.com/radioitsybitsy/.
Pe perioada Campaniei, Organizatorul poate desfasura urmatoarele activitati:
colectare de la participanti date cu caracter personal, precum nume, prenume, varsta, numar
de copii, profesia, adresa de e-mail, adresa postala, numarul de telefon etc., preferinte,
obisnuinte si atitudini de viata, date care vor fi tinute confidentiale.
Citeste informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
SECTIUNEA 2. CAMPANIA SCOALA DE SUPEREROI ITSY BITSY
In septembrie 2022 incepe o noua editie a campaniei Scoala de SuperEroi Itsy Bitsy,
aducand mai aproape copiii care au puterile interioare activate, care stiu ce vor, se exprima
dezinvolt si isi spun parerea despre lume si viata, despre ceea ce le place si ce vor sa faca.
Acesti copii vor deveni studenti la „Scoala de SuperEroi Itsy Bitsy – Invata Oul pe
Gaina” si vor deveni inspiratie pentru noi toti.
Participarea unui student la „Scoala de SuperEroi Itsy Bitsy – Invata Oul pe Gaina
presupune un drum initiatic, trecerea sa prin diferite provocari si probe, toate cu scopul de ai identifica calitatile, puterile interioare activate si zonele sale de excelenta, dar si de a-i
descoperi noi puteri interioare.
Prin joaca si interactivitate, fiecare student va trece prin probe de cunoastere si
explorare a universului sau interior si exterior, insotiti de SuperEroii Itsy Bitsy.
Participand in calitate de studenti la „Scoala de SuperEroi Itsy Bitsy – Invata oul pe
gaina”, copiii capata cunostinte noi, in special de mass media, o valoroasa experienta de radio
si show, au parte de multa joaca, primesc atentie speciala, isi cresc increderea in ei, siguranta
in fortele proprii si in gandirea proprie. In final, isi vor descoperi sau vor deveni mai constienti
de maretia din ei.
De asemenea, prin felul lor liber si asumat de a fi, copiii studenti la Scoala de
SuperEroi Itsy Bitsy vor deveni inspiratie pentru alte sute de mii de copii romani.
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SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE
In campania Organizatorului pot participa copii cu varsta cuprinsa intre 7 si 10 ani
impliniti la data inscrierii in campanie, cetateni romani sau cu domiciliul in Romania, acestia
fiind reprezentati/asistati de reprezentantul legal, conform legii, si care, cunoscand
prevederile prezentului Regulament, sunt intru totul de acord sa participe in campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta castigatorii campaniei pe radio Itsy Bitsy
FM, pe site-ul www.itsybitsy.ro/ si/sau pe pagina https://www.facebook.com/radioitsybitsy/.
Pentru a se putea inscrie in campanie „Scoala de SuperEroi – Invata Oul pe Gaina”,
doritorii (copil si parinte/apartinator) trebuie sa se inscrie completand formularul de inscriere
pana la data de 15 septembrie 2022, ora 23:00, ora Romaniei.
Participantii la campanie pot castiga doar o singura data in cadrul acestei campanii,
indiferent de perioada de desfasurare a acesteia.
Participarea la „Scoala de SuperEroi – Invata Oul pe Gaina” este gratuita.
Scoala se desfasoara la sediul Itsy Bitsy (Str. Leonida Nr 19, Sector 2, Bucuresti) si
necesita prezenta fizica a copilului pe durata a minimum o saptamana. Eventualele cheltuieli
cu transportul si cazarea participantilor/studentilor cad in sarcina familiei copiilor.
Participantii la campanie pot castiga doar o singura data in cadrul acestei campanii,
indiferent de perioada de desfasurare a acesteia.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE INSCRIERE, SELECTIE si PARTICIPARE IN CAMPANIE
CALENDAR pe scurt:
1) 1 - 15 septembrie 2022 – INSCRIERE;
2) 16 - 18 septembrie 2022 – JURIZARE si selectie viitori studenti;
3) 19 septembrie - 2 octombrie 2022: Modul 1 (o saptamana de scoala intr-una
dintre grupele de 6 copii: Grupa 1: 19-25 septembrie, Grupa 2: 26 septembrie-2
octombrie);
4) 3 octombrie - 27 noiembrie 2022: Modulul 2 (o saptamana/copil).
Detalii ale activitatilor din calendarul de mai sus:
1) 1 - 15 septembrie 2022 – INSCRIERE
In perioada 1 - 15 septembrie 2022, doritorii se pot inscrie, cu respectarea
mecanismul prezentat si ascultand indicatiile comunicate in mediile statiei de radio Itsy Bitsy
FM.
Familia copilului inscris trebuie sa intre pe site-ul itsybitsy.ro, sa completeze
formularul din pagina campaniei si sa respecte toate conditiile obligatorii: completarea
tuturor campurilor formularului de inscriere, varsta copilului/studentului (intre 7 si 10 ani),
incarcarea clipului video in care copilul vorbeste maximum 3 minute pe una dintre temele de
mai jos:
o Daca ai avea o superputere secreta doar a ta, cum ai transforma lumea din
jurul tau?
o Imagineaza-ti ca maine pleci intr-o calatorie de 1 an in cosmos. Poti lua 3
lucruri sau persoane cu tine. Pe cine ai lua si de ce?
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Ce iti place sa faci acum si ce vrei sa faci cand vei fi mare?
Perioada de inscrieri se incheie pe 15 septembrie 2022 la ora 23:00, ora Romaniei.
o

2) 16 - 18 septembrie 2022 – Jurizare si selectie viitori studenti
Selectia este facuta de un juriu format din: Nadia Tataru, Andrei Iordache, Ana Maria
Panait.
Numarul locurilor disponibile: 12 (douasprezece).
In aceasta perioada, cei inscrisi primesc raspuns daca au fost sau nu selectati in etapa
urmatoare.
Studentii intra in program gratuit in urma confirmarii telefonice si a semnarii unui
Angajament din partea parintilor, care include clauze privind: prezenta pe toata durata scolii,
respectarea normelor GDPR, respectare regulilor si masurilor de prevenire covid, cesionare
drepturi de proprietate intelectuala pentru contributia copilului in programele si promovarea
realizate de catre Organizator.
Dupa desemnarea finalistilor, acestia trebuie sa confirme in termen de 48 de ore de la
anuntarea prin telefon sau e-mail, pentru a accepta participarea si pentru a incepe procesul
de validare. In cazul in care familia copilului finalist anuntat nu raspunde in timpul mentionat,
acesta nu va fi considerat valid si decade din drepturile de finalist, locul fiind oferit
urmatorului.
3) 19 septembrie - 2 octombrie 2022: Modul 1
Finalistii care si-au dat acordul/Studentii vor participa la o saptamana de scoala intruna dintre grupele: Grupa 1: 19-25 septembrie , Grupa 2: 26 septembrie-2 octombrie 2022.
In aceasta etapa, cei 12 de copiii selectati participa la Modul 1- Teorie si practica de radio,
timp de o saptamana (3 intalniri x 2h cu pauza de 10 min) in grupe de cate circa 6 copii/
grupa.
Modulul 1 include: tur de radio, ore de scoala in studioul de productie audio Itsy Bitsy,
inregistrare materiale audio, intalnire cu un supererou Itsy Bitsy.
In acest modul, studentul va invata despre: cum arata un studio radio, cum sa stea
corect la microfon, tipuri de materiale difuzate la radio, cum se realizeaza un material audio
(text + inreg) si ce intra in componenta acestuia dpdv continut (voce, muzica fundal, sfx etc).
Fiecare student va realiza un produs audio pe tema “Pasiunea mea” (circa 1min 30
sec), material care se va difuza pe radio Itsy Bitsy.
Copiii participanti la Scoala de SuperEroi Itsy Bitsy – Invata Oul pe Gaina, Modulul 1
vor primi diploma de participare inmanata de un supererou Itsy Bitsy.
4) 3 octombrie – 27 noiembrie 2022: Modulul 2 (o saptamana/copil)
La acest Modul vor participa doar 8 (opt) dintre cei 12 studenti care au absolvit
Modulul 1 al Scolii. Selectia acestora va fi facuta de acelasi juriu, format din: Nadia Tataru,
Andrei Iordache, Ana Maria Panait.
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Modulul 2 – Experiential Live radio si video (timp de o saptamana) – este valabil doar
pentru copiii care au facut Modulul 1 si au fost selectati de juriul mai sus mentionat.
In acest modul, copilul se va intalni in direct cu eroii Itsy Bitsy si va invata de la ei cum
se realizeaza o emisiune radio live (echipa, echipamente, reguli, continut – tema aleasa), ce
intra in componenta emisiunii (generic, fundal musical, interventie cu tel si fara, muzica de
fundal, linere, publicitate etc).
Copilul se va pregati in prealabil acasa pe o tema prestabilita, tinand cont de temele
lui de interes, de specificul SuperEroului Itsy Bitsy si de dorintele ascultatorilor.
Copilul va capata si experienta transmisiunii live in retele de socializare (facebook si
Instagram Itsy Bitsy).
Fiecare student din Modulul 2 va fi prezent la sediul Itsy Bitsy, timp de o saptamana
de scoala, cu prezenta fizica obligatorie, circa 1h/zi in zilele de luni, marti, miercuri si joi.
Perioada scolarizarii va fi stabilita de comun acord cu familia, in baza unui orar din partea
Organizatorului, conform programului Scolii, in avans cu minimum 2 saptamani.
Studentii vor pregati pentru inceperea scolii un portofoliu personal care presupune: o
filmare si un set de fotografii sau materiale video despre ei si familia lor, despre scoala si
cursurile la care merg, pasiunea lor, dar si imagini care sa sustina povestea lor si pe care le
vom folosi in materialele de promovare ale studentului.
Studentii care finalizeaza “Scoala de Supereroi Itsy Bitsy – Invata Oul pe Gaina” au
parte de o ceremonie de absolvire in ultima zi de scoala in care vor primi materialele specifice
absolvirii.
SECTIUNEA 5 – Alte clauze
Absolventii raman in baza de date a Organizatorului si urmeaza sa faca parte din
echipa de SuperEroi Itsy Bitsy si sa participle la anumite activitati multimedia si evenimente
ale Organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa regulamentul, precum
si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea a campaniei, cu conditia
instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare.
Prezentul regulament va fi publicat pe www.itsybitsy.ro incepand cu data de
30.08.2022.
Acest regulament este valabil si se aplica in perioada 01.09.2022 – 01.12.2022.
Totodata, se precizează ca prezentul Regulament vine sa completeze Regulamentul
general.
Organizator,
ON AIR STUDIO SRL
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