Regulament de desfășurare
1. Organizator: SC Brio Teste Educaționale SRL
2. Prezentare generală:
Concursul de matematică “Brio Challenge” este o competiție şcolară digitală, ce se desfășoară în 3 etape
de concurs, după cum urmează:
•

Etapa 1: 15 aprilie – 16 mai

•

Etapa a 2-a: 17 – 24 mai

•

Etapa finală: 29 mai

3. Obiectivele concursului
Concursul îşi propune:
•

să încurajeze şi să promoveze dezvoltarea competenţelor analitice ale elevilor prin crearea unei
gândiri algoritmice;

•

să încurajeze dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a canalelor digitale de comunicare

•

să crească nivelul de încredere al elevilor și să-i familiarizeze cu testele și concursurile naționale

•

să familiarizeze elevii cu testarea standardizată și tot ce presupune aceasta: testarea
cunoștințelor, urmărirea raportului de evaluare în vederea creșterii performanței școlare și
retestarea pentru urmărirea progresului.

4. Înscrierea și desfășurarea competiției
a. Competiția
Brio Challenge se va desfășura online, pe www.brio.ro/challenge, iar în primele două etape testele date
vor fi cele deja existente în platformă. Aceste teste acoperă toate nivelurile de dificultate, însă, începând
cu etapa a 2-a, dificultatea testelor va crește. În etapa finală se va da un singur test, monitorizat video,
pentru a ne asigura că nu există tentative de fraudă.

b. Participanți

Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele primare (I-IV), clasele de gimnaziu (V-VIII) și clasele de
liceu (IX-XII), cu acordul părinților.
Se pot înscrie în concurs atât elevi care au deja cont activ în platformă, cât și elevi care nu au mai folosit
www.brio.ro până acum.

c. Cum se face înscrierea în concurs?
Înscrierea în concurs este gratuită și se realizează doar în prima etapă menționată în prezentarea
generală. După realizarea înscrierii, participanții vor primi automat 2 credite gratuite, unde 1 credit = 1
test. Dacă participanții doresc să dea mai multe teste, pentru a înscrie cel mai bun puntaj, atunci pot
achiziționa un abonament sau pachet Brio, după cum va fi detaliat la punctul d.
Cu acordul părinților, copiii se pot înscrie în concurs prin completarea formularului de înscriere prezent
pe www.brio.ro/challenge, completând și urmând pașii specificați în cadrul paginii de concurs.
În primele două etape pot fi date oricâte teste dorește participantul, însă în competiție va putea
înscrie scorul unui singur test, cu cel mai mare/punctajul dorit. În etapa a 2-a vor trece DOAR
participanții care obțin peste 80 de puncte.
În cazul în care participantul dorește să înscrie mai multe teste, se va lua în considerare un singur test,
cu cel mai mare scor și cel mai bun timp.
În etapa finală vor ajunge DOAR participanții cu cele mai bune 10 scoruri de la fiecare clasă, I-XII.
Odată cu înscrierea în concurs, participanții se obligă să respecte condițiile tehnice stabilite de Brio:
disponibilitatea unui laptop, tabletă sau alt dispozitiv electronic care dispune de camera video (în ultima
etapă, testul va fi monitorizat video, pentru a ne asigura că nu există tentative de fraudă).

d. Pachete de credite și abonamente Brio
Participanții care au deja cont activ în platformă pot folosi creditele alocate automat, cele aferente
contului, însă pot opta, în același timp, și pentru pachetele speciale de credite disponibile în platformă:
•

Pachet de 10 credite (unde 1 credit = 1 test) – 25 RON

•

Pachet de 20 credite (unde 1 credit = 1 test) – 40 RON

•

Pachet de 50 credite (unde 1 credit = 1 test) – 100 RON

Așa cum a fost menționat și anterior, la înscrierea în concurs vor fi alocate automat 2 credite gratuite,
unde un 1 credit = 1 test.

5. Care sunt pașii ulteriori înscrierii
După ce înscrierea a fost realizată, participantul poate să înceapă (după ce s-a logat, în prealabil, în
contul său) testarea, selectând TESTARE BRIO CHALLENGE. În prima etapă pot fi date oricâte teste
dorește participantul, urmând să înscrie în competiție cel mai bun punctaj. Ajung în etapa a 2-a doar cei
care obțin un punctaj egal sau mai mare de 80.
După această selecție, odată ajunși în etapa a 2-a, participanții pot da, din nou, oricâte teste doresc,
urmând să înscrie mai departe cel mai mare punctaj, pentru șansa de a ajunge în etapa finală,
monitorizată video, unde vor fi selectați cei mai buni 10 elevi de la fiecare clasă (I-XII), în funcție de
punctajul obținut.
Concursul național Brio Challenge urmează și respectă programa școlară românească, toate subiectele
din teste fiind acoperite în anii de studiu.

6. Structura testelor de concurs
Toate testele din Brio Challenge sunt de tip grilă, cu o singură variantă corectă de răspuns, și sunt date din
toată materia anului curent de studiu.

7. Departajarea câștigătorilor
Întrucât Brio Challenge este un concurs 100% digital, departajarea se va realiza în funcție de punctajul
obținut, printr-un algoritm care va realiza în mod automat un clasament al celor mai bune scoruri
obținute.
Astfel, la finalul primei etape de concurs vor fi selectați toți participanții care obțin un punctaj mai mare
de 80 de puncte, aceștia fiind eligibili pentru trecerea în etapa următoare, denumită în prezentarea
generală Etapa a-2-a.
La finalul celei de-a doua etape, după încă o serie de teste (participanții pot da oricâte teste își doresc și
pot înscrie în concurs cel mai bun scor), cei mai buni 10 participanți de la fiecare clasă (I-XII) vor ajunge în

Etapa Finală. În cazul în care există mai mulți participanți cu scorul ultimului admis în Etapa Finală,
departajarea se va realiza în funcție de timpul utilizat pentru finalizarea testului. Participantul care a
obținut cel mai scurt timp va trece în Etapa Finală.

8. Etapa finală
Etapa finală va fi, în întregime, monitorizată video, prin urmare participantul are obligația de a folosi un
dispozitiv care să-i permită înregistrarea video.
Participanții vor fi automat descalificați dacă:
-

Părăsesc scaunul din fața calculatorului înainte de finalizarea testului;

-

Dacă în încăpere se află și alte persoane, altele decât participantul;

-

Dacă discută cu alte persoane aflate în aceeași încăpere sau încăperi alăturate;

-

Dacă utilizează și alte dispozitive electrice și electronice, în afara celui folosit pentru a da testul
(ex. căști, calculator de birou, etc);

-

Dacă deschid și folosesc alte tab-uri de browser în afara celui pentru a realiza testul.

De asemenea:
•

Vă rugăm să vă asigurați că nu aveți programe instalate care rulează în background, generând
acțiuni suspecte - aceste acțiuni pot duce la invalidarea scorului obținut: ajustați setările deviceului folosit în concurs astfel încât acesta să nu intre în standby, screensaver sau să se închidă
ecranul când nu există nici o acțiune din partea utilizatorului;

•

Nu părăsiți pagina de test;

•

Nu folosiți alte programe;

•

Nu schimbați unghiul de inregistrare al camerei și asigurați-vă că încadrarea este făcută
corespunzător (că unghiul nu este îndreptat către tavan, fereastră, etc).

Folosirea hârtiei și a creionului este permisă pe toată durata testului.

9. Premii
Premiile vor fi acordate după cum urmează:

12 × Premii Campioni
Laptop-uri Huawei MateBook
+ abonament 1 an Brio Unlimited
+ card cadou cumpărături (900 RON)

24 × Premii Vicecampioni
Console Xbox
+ abonament 1 an Brio Plus
+ card cadou cumpărături (500 RON)

84 X Premii finaliști
Card cadou cumpărături (300 RON)
+ abonament 6 luni Brio Start

Toate cardurile cadou de cumpărături sunt oferite de Kaufland.

În plus:
Toți profesorii ai căror elevi se califică în finală primesc pachete de credite pentru clasă.
*Profesorii vor primi un singur pachet de credite, indiferent de numărul elevilor participanți la
olimpiadă.
Validarea premiilor se va realiza după ce elevii vor face dovada înscrierii în anul școlar curent, în clasa
pentru care s-a realizat participarea la concurs (carnet de elev vizat sau adeverință școlară).

10. Procesarea datelor cu caracter personal
Brio este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(în continuare, „ANSPDCP”) ca operator de date cu caracter personal cu numărul [35770]. Brio are
obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale
furnizate de utilizatori despre ei înşisi, despre membrii familiilor acestora ori despre alte persoane.

Datele puse la dispoziţie prin intermediul Website-ului şi confidenţialitatea acestora sunt aspecte foarte
importante pentru noi. Vom lua măsuri ferme în vederea asigurării securităţii datelor personale
prelucrate. Măsurile de securitate vizează protecţia datelor împotriva pierderii, abuzurilor, accesului
neautorizat, împotriva dezvăluirii, a diseminării sau transmiterii prin orice alt mod, precum şi împotriva
modificării sau distrugerii acestora.

11. Modificări asupra regulamentului
Organizatorul își menține dreptul de a modifica perioada de desfășurare a consursului sau a de face
modificări în cadrul regulamentului, dacă situația o impune.

