REGULAMENT
Concurs ONLINE de citire optimizată
2021 – Ediția a 2-a

1. Organizatorul Concursului:
Concursul ONLINE de citire optimizată este organizat de SC SpeeRed Net SRL din Sibiu, str.
Măgura nr. 23, jud Sibiu, înregistrată ORC cu nr. J32/357/2019 și având CUI: 40563801,
reprezentată legal prin dl. Călin Dragoman, administrator și manager general. Regulamentul
Concursului este elaborat în conformitate cu legile aplicabile în România și este accesibil
gratuit pe pagina web dedicată Concursului, https://speeread.ro/concurs-citire-rapidaoptimizata-speeread, pe canalele de social media ale SpeeRead precum și în comunicările
electronice trimise celor care se înscriu pe aceste pagini și intenționează astfel să participe la
Concurs. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament în orice
moment, anunțând însă imediat după aceea participanții prin folosirea oricăror mijloace de
comunicare disponibile. Modificările vor fi adăugate în Anexe la acest Regulament. Prin
participarea la acest Concurs, participanții declară că sunt de acord cu acest Regulament de
desfășurare și cu eventualele Acte adiționale.

2. Premii:
Premiul I – 1000 LEI
Premiul II – 600 LEI
Premiul III – 400 LEI
10 Mențiuni pentru următorii 10 clasați - Modulul 2 de instruire GRATUIT

3. Participanți:
Toate persoanele care până la data Concursului au achiziționat un program de instruire de la
SpeeRead începând din 01.06.2020 și l-au parcurs deja, au început să-l parcurgă sau încă nu
au început să-l parcurgă.
Toate persoanele care achiziționează un program online de citire optimizată și instruire
eficientă de la SpeeRead pe perioada Concursului.
Nu pot participa la Concurs angajații SC SpeeRead Net SRL, organizatorul Concursului, și
rudele de gradul 1 ale acestor angajați.

4. Perioada de desfășurarea a Concursului:
20 aprilie – 20 august 2021
– înscrierea la Concurs prin achiziționarea unui program SpeeRead sau prin confirmarea
participării la Concurs pentru cei care au achiziționat deja un program SpeeRead.
20 aprilie – 30 septembrie 2021
- parcurgerea programelor de instruire achiziționate sau finalizarea parcurgerii lor dacă au
fost deja achiziționate.
1 octombrie 2021
- afișarea clasamentului final și acordarea Premiilor I, II și III și a celor 10 Mențiuni.

5. Modul de desfășurarea a concursului:
Principiul de baza este acela că fiecare participant concurează cu el însuși, în primul rând. Se
premiază câștigul de performanță obținut prin parcurgerea programului de instruire. Vor
exista 4 criterii de departajare:
Criteriul 1 – câștigul la viteza de citire este primul criteriu de departajare.
Criteriul 2 – câștigul la capacitatea de memorare este al doilea criteriu de departajare și se
aplică acolo unde există egalitate la Criteriul 1 și participanții nu pot fi departajați.
Criteriul 3 – viteza de citire atinsă la finalul programului este al treilea criteriu de departajare
și se aplică acolo unde este egalitate la Criteriile 1 și 2 și participanții nu pot fi departajați.
Criteriul 4 – Împărțirea Premiilor I, II și III sau adăugarea de Mențiuni este al patrulea
criteriu de departajare și se aplică acolo unde este egalitate la Criteriile 1, 2 și 3 și
participanții nu pot fi departajați. Premiile I, II și III se împart în mod egal între participanții
care sunt la egalitate după aplicarea Criteriilor 1, 2 și 3. Se vor acorda Mențiuni
suplimentare, dacă va fi cazul, pentru toți participanții care se încadrează cu rezultatele în
următoarele 10 locuri, după cele 3 premii, după aplicarea Criteriilor 1, 2 și 3.

6. Calcularea câștigului de performanță:
Rezultatele inițiale – Media Vitezei de citire și a Capacității de memorare. Fiecare Program
de instruire presupune parcurgerea la început a 3 Teste de viteză de citire + Chestionare de
memorie. Programul calculează Media aritmetică a acestor 3 rezultate în cpm (cuvinte pe
minut) pentru Viteza de citire și în % pentru Capacitatea de memorare
Rezultatele finale – Rezultatele obținute la Testul 9 de viteză de citire și Chestionarul 9 de
memorie
Câștigul obținut pentru Criteriul 1: Criteriul 1 se va calcula ca procent de performanță la
viteza de citire câștigat prin instruire. Rezultatul acestei operațiuni se va materializa într-o
cifră care va reprezenta procentul de câștig la viteza de citire, obținut la finalul programului

de instruire. Exemplu. Dacă viteza inițială de citire este 200 cpm (Media T1-3) iar valoarea
vitezei de citire la T9 este 400 cpm atunci rezultă un câștig de 100% din viteza inițială de
citire. Formula de calcul a Criteriului 1 este: Câștigul la viteza de citire = [T9 – (Media T1-3)]
X 100 / Media T1-3 (%)
Câștigul obținut pentru Criteriul 2: Chestionarul 9 – Media (Q1-3) în %
Valoarea luată în calcul pentru Criteriul 3= Cel mai mare rezultat obținut la T9 în cpm

7. Bonusuri pentru câștigul de performanță:
Se premiază cu aceste Bonusuri regularitatea instruirii. Regularitatea instruirii este cheia
reușitei la creșterea performanței la citire cu programele SpeeRead. Bonusurile se acordă în
funcție de regularitatea parcurgerii programului de instruire conform cu planificarea lui.
Bonusurile se adaugă la finalul parcurgerii programului de instruire (după T9+Q9). Bonusurile
se adaugă la Criteriile 1 și 2. Bonusurile NU se adaugă la Criteriul 3.
Bonusul maxim este de 5% la Viteza de citire și 2% la Capacitatea de memorare - se acordă
celor care parcurg zilnic programul de instruire și NU fac nici o zi de pauză. Și în cazul
parcurgerii mai multor etape de instruire într-o zi se aplică aceiași reducere a bonusului ca în
cazul zilelor de pauză.
Fiecare zi de pauză scade valoarea bonusului cu 0,5% la Viteza de citire și 0,2% la Capacitatea
de memorare. Pentru o zi de pauză Bonusul scade la 4,5cpm și 1,8%. Pentru 2 zile pauză
Bonusul scade la 4%cpm și 1,6% etc. Din a zecea zi de pauză înregistrată la parcurgerea
programului Bonusul este ZERO.
Programul va contoriza zilele de întârziere din ziua în care se parcurge Testul 1 +
Chestionarul 1 și NU din ziua în care se achiziționează programul, dacă cele 2 zile nu coincid.

8. Intrarea în concurs și în clasamentul final:
Pentru a putea fi adăugat pe lista concurenților, fiecare persoană care a achiziționat un
program SpeeRead trebui să parcurgă Testele inițiale din programul de instruire. Doar astfel
programul poate calcula media aritmetică a acestor rezultate. Aceste rezultate reprezintă
valorile inițiale față de care se va calcula câștigul de performanță conform pct. 6 din acest
Regulament.
Pentru a putea fi adăugat în clasamentul final fiecare concurent trebuie să parcurgă toți pașii
programului de instruire inclusiv Testul 9+Chestionarul 9 care reprezintă valorile finale din
calculul câștigului de performanță conform pct. 6 din acest Regulament.
Fiecare participant va avea alocat un Pseudonim unic. Rezultatele participanților la concurs
vor fi publicate și actualizate pe pagina dedicată concursului pe baza acestui pseudonim.
Până în data de 30 septembrie 2021 pe pagina Concursului vor fi vizibile doar pseudonimul
clientului și rezultatele inițiale (Media T1-3 și Q1-3).

Rezultatele finale, câștigurile de performanță, bonusul de regularitate, performanța obținută
de fiecare client (Crt. 1și 2) și clasamentul final vor fi afișate pe pagina Concursului în 1
octombrie 2021.
Dacă o persoană care parcurge unul din programele SpeeRead nu dorește să ia parte la
Concurs, deși îndeplinește cerințele prevăzute la acest capitol, poate cere în scris să nu fie
adăugată la lista participanților sau să-i fie șters pseudonimul din listă, printr-un mesaj la
adresa concurs@speeread.ro și care să fie trimis de la adresa de email cu care respectiva
persoană este înscrisă în platforma de instruire SpeeRead.

9. Protecția datelor cu caracter personal
Având în vedere că toți participanții la Concurs devin mai întâi clienți ai SC SpeeRead Net SRL
pentru protecția datelor personale se aplică regulile de confidențialitate a datelor personale
valabile pentru platforma de instruire www.speeread.ro. Link-urile de acces la Termeni și
Condiții și la Politica de confidențialitate se găsesc în subsolul paginii destinate Concursului.
Suplimentar, câștigătorilor celor 3 Premii li se vor solicita CNP-ul și Contul bancar si Banca
emitentă. Aceste date suplimentare vor fi șterse după cel mult un an de la data utilizării lor și
nu vor fi accesibile decât persoanelor autorizate să lucreze cu datele personale colectate de
SC SpeeRead Net SRL.

10. Alte precizări importante:
Programele de instruire SpeeRead se derulează doar ONLINE. La fel și acest Concurs.
Premiele I, II și III se acordă în valoare netă de 1000, 600 și 400 lei. Organizatorul
Concursului nu este responsabil pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligații
financiare aferente premiilor acordate, cu excepția taxei pe premiu aplicată venitului
individual rezultat din campania promoțională, taxă pe care Organizatorul Concursului are
obligația de a o calcula, reține și transfera la bugetul de stat în conformitate cu prevederile
Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, articolele 108-110.
Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare pe care
câștigătorul Premiilor I, II și III le poate suporta pentru intrarea în posesia contravalorii lui.
Suma va fi transferată în contul bancar a câștigătorului. Prin participarea la Concurs,
participanții declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat Premiului cel
MARE.
Dacă câștigătorul unuia dintre premii refuză să trimită datele necesare pentru a i transmite
contravaloare premiului în 4 zile de la anunțarea rezultatelor atunci premiul respectiv NU va
fi acordat sau va fi acordat celuilalt/celorlalți câștigători în caz de egalitate, respectând
Criteriul 4 din Regulament.
Câștigătorii mențiunilor pot transfera dreptul de utilizare a Modului 2 de instruire doar
persoanelor care au parcurs deja Modulul 1 de instruire. O mențiune refuzată va fi

transferată următoarei persoane din clasament care se califică, conform Criteriilor 1, 2, 3 și
4, să o primească.
Citirea optimizată înseamnă parcurgerea completă a oricărui text scris (NU „pe diagonală” și
nici prin „fotocitire”) cu viteze de 900-1000 cpm sau mai mari și cu asimilarea (înțelegerea +
memorarea) mult mai bună a informației din text. Citirea optimizată NU este o tehnică de
citire ci ESTE o deprindere personală care se formează prin antrenament sistematic. Odată
formată, deprinderea nu se mai pierde și poate fi folosită apoi oricând citim, indiferent de
suportul pe care se află textul (hârtie sau ecran). Viteza uzuală de citire este 250 cpm.
Rolul testelor de viteză de citire este să asigure o măsurare cât mai fidelă a performanței
concurenților. Pentru asta ele trebuie parcurse citind textul în ritmul propriu la prima
parcurgere a fiecărui test.
Astfel, NU este permisă parcurgerea de mai multe ori a unui test și apoi trimiterea
rezultatului la viteza de citire. Concurenții care nu respectă această regulă vor fi eliminați din
Concurs la prima abatere. Ei vor putea continua programul de instruire până la finalul lui dar
vor pierde dreptul de a beneficia de premii sau mențiuni, indiferent de performanțele atinse
la finalul instruirii.
Rolul chestionarelor de memorie este să asigure o măsurare cât mai fidelă a performanței
concurenților. Pentru asta ele ar trebui parcurse imediat după ce s-a parcurs testul de viteza
de citire. Astfel, rezultatele la chestionarul de memorie 9 (care contează pentru rezultatul
final și pentru evaluarea performanței obținută prin instruire) care sunt sub valoarea de 60%
NU vor fi luate în calcul pentru acordarea Premiului cel Mare. Această valoare prag de 60% la
un astfel de test de memorie este considerată normală pentru orice cititor, indiferent dacă a
parcurs sau nu un program de creștere a vitezei de citire. Prin parcurgerea programelor
SpeeRead de citire rapidă optimizată funcționarea optimă a asimilării informației se produce
odată cu creșterea vitezei de citire. Însă dacă viteza de citire crește dar capacitatea de
memorare scade sub 60% asta înseamnă o citire superficială care are la bază o viteză mare
de parcurgere a textului fără o înțelegere și memorare corespunzătoare a lui.
Astfel, NU este permisă parcurgerea de mai multe ori a unui Chestionar și apoi trimiterea
rezultatului la capacitatea de memorare. Concurenții care nu respectă această regulă vor fi
eliminați din Concurs la prima abatere. Ei vor putea continua programul de instruire până la
finalul lui dar vor pierde dreptul de a beneficia de premii sau mențiuni, indiferent de
performanțele atinse la finalul instruirii.
Clienții intrați în Concurs care NU își finalizează programele de instruire până în 30
septembrie 2021 nu vor intra în clasamentul final.
Toate informațiile despre parcurgerea programele SpeeRead sunt disponibile în pagina de
Instrucțiuni din contul de client.
Toți participanții care parcurg TQ10 și încheie programul de instruire vor primi acces la un
Antrenament CADOU pe termen nelimitat, la cerere, indiferent dacă au fost sau nu premiați
la Concurs. Cererea se trimite la adresa concurs@speeread.ro.

Participanții la Concurs pot trimite sesizări, observații sau contestații cu privire la
desfășurarea Concursului sau rezultatele afișate la final, la adresa de email:
concurs@speeread.ro. Toate aceste mesaje vor primi un răspuns în maxim 48 de ore de la
trimiterea lor.
Citiți cu atenție Regulamentul concursului și Instrucțiunile de parcurgere a programelor
SpeeRead. Așa veți obține cele mai bune rezultate când le veți parcurge.

Rețineți! Regularitatea instruirii este cheia reușitei pentru creșterea performanței la citire.

MULT SUCCES!

Informații suplimentare despre Concurs se pot obține la: concurs@speeread.ro

Manager General Călin Dragoman

Act adițional 1/30.07.2021
Concurs ONLINE de citire optimizată
2021 – Ediția a 2-a

Prin acest Act adițional se prelungește perioada de desfășurare a acestui Concurs, astfel:
20 aprilie – 31 decembrie 2021 (în loc de 20 august)
– înscrierea la Concurs prin achiziționarea unui program SpeeRead sau prin confirmarea
participării la Concurs pentru cei care au achiziționat deja un program SpeeRead.
1 ianuarie – 15 februarie 2022 (în loc de 30 septembrie 2021)
- parcurgerea programelor de instruire achiziționate sau finalizarea parcurgerii lor dacă au
fost deja achiziționate.
16 februarie 2022 (în loc de 1 octombrie 2021)
- afișarea clasamentului final și acordarea Premiilor I, II și III și a celor 10 Mențiuni.

Rețineți! Regularitatea instruirii este cheia reușitei pentru creșterea performanței la citire.

MULT SUCCES!

Informații suplimentare despre Concurs se pot obține la: concurs@speeread.ro

Manager General Călin Dragoman

