„Carte-mparte!”
PROIECT EDUCATIV ŞI CARITABIL
PROPUS DE ASOCIATIA ALEGRIA IN PARTENERIAT CU HIPERMARKETUL CORA CLUJ
Secţiunea 1

Denumire, durata şi locul desfăşurării

Proiectul educativ poartă denumirea „Carte-mparte!” şi are loc in perioada 5 aprilie – 5 iunie 2019, în
hipermarketul Cora din Cluj-Napoca - Cora Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.142, jud. Cluj, denumit în
continuare hipermarketul Cora.
Proiectul este subsumat evenimentelor dedicate Anului Cărţii 2019.
Secţiunea 2

Obiective şi mod de desfăşurare

Proiectul are 2 obiective:
1. Obiectiv educativ: încurajarea lecturii de carte tipărită
Organizarea a 4 ateliere de promovare a lecturii şi cărţii care se adresează copiilor între 7 și 17 ani:
- 5 aprilie, 18.00-20.00, Benzi desenate – Cora
- 12, 13, 14 aprilie – Cartea în aşteptare - Sibiu
- 18 aprilie 13.00-14.00, Personaj, autor, cititor- Libraria Tutimi si Titoc
- 17 mai 18.00-20.00, Vânătoare de comori- Cora
- 31 mai – 13.00-15.00, Hai să citim! - Cora

Participarea elevilor la atelierele educative din cadrul proiectului se va face pe baza unei invitaţii din partea
Asociaţiei Alegria. Atelierele se vor desfăşura în parteneriat cu instituţii de învăţământ şi persoane fizice care au
ca zonă de preocupare lectura.

2. Obiectiv social şi caritabil: sprijin pentru persoanele iubitoare de lectură şi care nu-şi pot permite să
achiziţioneze cărţi, încurajarea actului de a dărui prin invitaţia adresată clienţilor cora Cluj de a se implica în
desfăşurarea proiectului.
Clienţii care vor dori să achiziţioneze Carte-mparte! vor proceda astfel:
1. Clientul va achiziţiona cartea cu scopul de a o oferi unui cititor care nu-şi poate permite s-o cumpere,
plătind contravaloarea ei la casa de marcat
2. Clientul va duce cartea la biroul “Informaţii clienţi”, unde va primi reducerea de 15% din preţul cărţii
achiziţionate şi va lăsa (opțional) un mesaj scris destinat viitorului cititor, în interiorul cărţii.
3. Cărțile lăsate în așteptare vor fi preluate de Asociația Alegria la sfârșitul proiectului și vor fi donate către
bibliotecile din mediul rural
Sectiunea 3 Responsabilitate
Pe toată durata de desfășurare a atelierelor educative, responsabilii atelierelor sunt răspunzători de siguranţa
copiilor care participă la atelierul respectiv.
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Sectiunea 4 Confidenţialitatea datelor
Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la proiect, ale
reprezentatilor legali ai participantilor, sau coordonatorilor participanţilor şi să nu le dezvăluie terţilor fără
consimţământul scris al reprezentantului legal al participantului, sau al coordonatorului participantului, în
conformitate cu prevederile legii nr. 677/21.11.2001.
Conform Legii nr. 677/2001, toti participanţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de
opoziţie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Toţi participanţii au dreptul de a
se opune prelucrării datelor personale care ii privesc şi să solicite ştergerea acestora.
Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul Clienţi din
hipermarketul Cora.
De asemenea, este recunoscut dreptul fiecarui participant de a se adresa justiţiei.
Datele cu caracter personal incrise pe fisele de participare nu vor fi transferate în străinătate.
Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant la biroul „Informaţii
Clienţi” din cadrul hipermarketului Cora Cluj, precum şi pe internet la adresa www.asociatiaalegria.ro
ORGANIZATOR
Asociația Alegria prin
Delia Bob
președinte
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