Regulamentul concursului “Impecabilii”

Ziua de desfăşurare: joi, 22 martie 2018
Interval orar: 13.00 – 15.00
Locaţie: DEMO Area, Cleaning Show, Pavilion C1, Romexpo Bucuresti
Suprafaţa 75 mp

SECŢIUNEA I – Consideraţii generale
“Impecabilii” este un concurs organizat de Euroexpo Fairs, în cadrul târgului de curăţenie
profesională Cleaning Show 2018. Scopul principal al acestui concurs este de organizare a unei
întâlniri între specialiştii în domeniu şi de evaluare a nivelului de performanţă la care s-a ajuns
în industria de curăţenie profesională.
Premiile sunt acordate după o evaluare punctuală a unui juriu specializat sau în domeniu,
acestea reprezentând un nivel de performanţă atins la momentul concursului.
Prin înscrierea la concurs se consideră că participanţii acceptă criteriile şi procedura de jurizare,
precum şi rezultatele obţinute în urma aplicării acestora.
Concursul se adresează persoanelor juridice cu sediul în România, prestatoare de servicii de
curăţenie. Participarea în cadrul acestui concurs este gratuită.
SECŢIUNEA II – Mecanismul concursului
Pentru înscrierea la concurs, participanţii trebuie să completeze corect formularul de înscriere
şi să-l trimită organizatorului prin e-mail la cleaningshow@euroexpo.ro
sau
laura.cordun@euroexpo.ro până la data de 16.03.2018. Formularele de participare se pot
descărca de pe site-ul evenimentului www.cleaningshow.ro, secţiunea “Vizitatori/Concursul
Impecabilii”.

Suprafaţa totală de concurs este de aproximativ 75 mp. Echipele concurente vor fi alcătuite
din doi membri şi un utilaj/ produs, specializat pentru fiecare suprafaţă. Participanţii vor
asigura transportul utilajelor necesare la locul de desfăşurare a întrecerii, precum şi a
consumabilelor folosite.
Echipele vor trebui să cureţe 4 tipuri de suprafeţe: mochetă, linoleum, ciment şi parchet
laminat. Acestea vor fi murdărite cu produse, după cum urmează:
1. Mocheta: noroi, ulei, cafea, ketchup, muştar, cola.
2. Ciment: ulei, vaselina, urme de cauciuc, noroi, solutie salina, scotch..
3. Parchet laminat: noroi, cerneală, marker negru permanent si nepermanent, vopsea de
par, scotch.
4. Linoleum: marker negru permanent si nepermanent, rivanol, vopsea de păr, scotch
dublu adeziv, urme de cauciuc.
Echipele vor fi supuse si unei probe suplimentare, proba surpriza, unde nu sunt necesare
echipamente, ustensile sau produse de igienizare. Fiecare echipa isi va desemna un
reprezentant pentru aceasta proba, ale carei rezultate pot influenta clasamanetul final, intrucat
proba se puncteaza cu note de la 1 la 5, care se aduna la rezultatul obtinut dupa probele
practice.
Dacă după 10 de minute, echipa din concurs nu a terminat proba, juriul opreşte prestaţia
acesteia şi îi notează evoluţia de până la acel moment, luând în calcul faptul că proba nu este
încheiată.
Concursul va avea loc în DEMO Area a Cleaning Show 2018, Pavilion C1, la Romexpo Bucuresti.
Acesta va avea loc joi, 22 martie 2018, în intervalul orar 13.00 – 15.00.
Programul poate fi decalat, din motive care nu pot fi prevăzute şi care sunt independente de
voinţa organizatorului.
SECŢIUNEA III – Juriul
Juriul va fi alcătuit din 5-6 membri votanti + 1 director de concurs, specialist nevotant.
Membrii votanti sunt persoane implicate în mod direct sau indirect în domeniul curăţeniei
profesionale: un reprezentant al unui producator specializat in pardoseli, un reprezentant al
unei asociatii profesionale din domeniu, un administrator al unei clădiri de birouri, un
administrator al unui parc industrial, un reprezentant al Euroexpo, un reprezentant al unei
instituţii publice. Compania organizatoare nu este responsabilă pentru orice schimbări în
componenţa juriului, cauzate de retragerea vreunuia dintre membrii acestuia, din motive
personale. Directorul de concurs este ales dintre specialistii in domeniu si este responsabil de

setarea probelor si criteriilor de evaluare, precum si de urmarirea modului corect si coerent de
desfasurare al concursului, inclusiv corectitudinea jurizarii.
SECŢIUNEA IV – Criterii de evaluare
Prestaţiile echipelor participante vor fi evaluate de către juriu prin note de la 1 la 5 pentru
eficienţa echipamentului/ procedurii pentru fiecare suprafaţă curăţată. La încheierea fiecărei
probe, juriul inspectează suprafaţa curăţată şi acordă note de la 1 la 5. Juriul va puncta astfel: 1
pentru nesatisfăcător, 2 pentru satisfăcător, 3 pentru mediu, 4 pentru bine şi 5 pentru foarte
bine. Nota finală este obtinută din suma dintre: 50% din punctajul obtinut la „eficienţă”,25%
din punctajul obţinut la „siguranta in munca si standard procedural” si 25% din punctajul
obţinut la „viteză” – primii patru concurenţi vor fi punctaţi în ordinea timpilor obţinuţi la
fiecare probă în parte (exemplu: 5 pentru cel mai rapid timp, 4 pentru cel de-al doilea etc.),
restul primind câte un punct, indiferent de timpul obţinut.
Echipa care nu reuşeşte să încheie proba în mai puţin de 10 de minute, pierde punctajul de la
„viteză.”
Totalul, alcătuit din suma celor cinci note obţinute din partea fiecărui membru al juriului,
pentru fiecare echipă în parte, va fi trecut în formularul general – acest lucru cade în sarcina
directorului de concurs.
Formularul general este semnat de toţi membrii juriului si directorul de concurs, care confirmă
astfel, în nume propriu, autenticitatea celor cinci formulare de evaluare iniţială, ataşate acestui
centralizator.
Echipa cu cele mai multe puncte obţinute este declarată câştigătoare, podiumul fiind
continuat de următoarele două, în ordinea punctelor.
SECŢIUNEA V – Reguli pentru organizatori
Organizatorii au grijă de toate detaliile pentru buna desfăşurare a concursului. Organizatorii vor
sprijini juriul în probleme organizatorice. Prin modul de organizare şi calitatea juriului,
organizatorii sunt convinşi că, în mod obiectiv, acest concurs va scoate în evidenţă cea mai bună
prestaţie a firmelor participante din punct de vedere al eficienţei echipamentului, şi al duratei
în care este îndeplinită misiunea.

