REGULAMENT DE ACORDARE A BURSEI


Concursul are loc în perioada stipulată pe pagina oficială Intensa ( www.intensa.ro )



Valoarea premiului reprezintă contravaloarea participării la cursul de pregătire.



Cursul va avea loc în Cluj-Napoca începând cu data menționată pe pagina oficială Intensa.



O persoană se poate înscrie o singură dată în concurs.



Scrisoarea de motivație trebuie completată după modelul pus la dispoziție și nu trebuie să
depășească spațiul alocat.



La concurs poate participa orice persoană care este studentă sau absolventă a unei
facultăți de drept, eligibilă în a susține examenul de admitere în 2018 și îl va susține.



Premiul nu este transmisibil unei alte persoane. În caz de neparticipare la curs, premiul va fi
acordat următorului candidat de pe listă în funcție de punctajul obținut.



Juriul este format din 3 evaluatori din cadrul echipei Intensa.



Fiecare scrisoare de motivație va fi punctată cu o notă de la 1 la 10 de către fiecare
evaluator. Nota finală reprezintă media artimetică a celor 3 note obținute.



Câștigătorul va fi anunțat telefonic/prin e-mail în 24h de la încheierea concursului, iar
numele său va fi publicat pe site pentru transparență.



Dacă persoana câștigătoare este deja înscrisă la curs și a achitat parțial sau integral cursul,
suma achitată va fi restituită în întregime.



Rezultatele finale sunt definitive și nu pot fi contestate.



Câștigătorul trebuie să confirme participarea la curs în termen de 24h din momentul în care
este anunțat și să își asume participarea la toate modulele cursului pentru a intra in posesia
premiului.



Premiul nu poate fi transferat sub formă bănească și nu poate fi reportat pentru sesiunile
viitoare de curs.



Trimiterea scrisorii de motivație către Intensa Training&Events, reprezintă acceptul tău în a
respecta regulamentul mai sus prezentat.



Bursierul are obligația de a ne oferi un testimonial video/scris prin care să ne împărtășească
experiența la curs.



Bursierul are obligația de a ne oferi obligatoriu un testimonial video în condițiile în care va fi
admis la INM/Magistratură sau Barou.

