
REGULAMENT CONCURS “CELE MAI FRUMOASE MOTOCICLETE” 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

 

Organizatorul Festivalului “T Festival” („Festivalul”) este TRANS TRUCK FESTIVAL SRL, cu 

sediul in Bucuresti Sector 5, Str. Bacau nr.2-6 denumita “Organizatorul“, in calitate de partener 

al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), cu sediul in Str. Ienachita 

Vacarescu, nr. 60, Bucuresti 040157, Sector 4, ROMANIA. 

Concursul se va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este 

obligatoriu pentru toti participantii la Concurs, denumiti in continuare “Participantii“. Participantii 

se vor putea inscrie la Concurs numai cu conditia acceptarii si insusirii neconditionate, prealabile, de 

catre acestia a Regulamentului. Acest Regulament este intocmit si adus la cunostinta publicului 

conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant 

(incluzand dar fara a se limita la Participanti), incepand cu data de 15 Aprilie 2016 ora 12.00, pe 

website-ul www.t-festival.ro („Website-ul”). 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectiv de a opri 

sau a suspenda desfasurarea Concursului, fara a fi obligat sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat 

la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de 

oprire/ suspendare a desfasurarii Concursului sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe 

site-ul www.t-festival.ro. Orice modificari /completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi 

comunicate catre public pe Website cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. 

Decizia unui Participant de a nu se retrage din Concurs dupa schimbarea, amendarea sau 

actualizarea Regulamentului reprezinta acceptarea si insusirea implicita a continutului acestuia de 

catre Participanti, asa cum a fost schimbat, modificat sau actualizat. Organizatorul recomanda 

vizitarea periodica a Website-ului, pentru ca Participantii sa ia la cunostinta cea mai recenta 

versiune a Regulamentului, in vigoare la acel moment. 

Daca un Participant nu accepta noul Regulament (rezultat dupa modificarea, actualizarea 

sau schimbarea acestuia), acesta trebuie sa-si manifeste refuzul in mod expres, contactand in acest 

sens persoana desemnata la contact pe Website. Refuzul Participantului de a accepta noile conditii 



ale Regulamentului, formulat si transmis Organizatorului in conformitate cu prezentul Regulament, 

va conduce la eliminarea Participantului respectiv din Concurs, fara ca acest lucru sa il 

indreptateasca pe Participant la primirea vreunei despagubiri sau compensatii, de orice natura. 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI PERIOADA DE DESFASURARE 

Concursul este organizat si se va desfasura in perioada 01 Aprilie 2016, ora 12.00 – 29 Mai 2016 

ora 21.00, in 2 (doua) etape, dupa cum urmeaza: 

- Etapa I - Inscriere in perioada 01 Aprilie 2016 ora 12.00 – 26 Mai 2016, ora 23:59, desfasurata 

pe website-ul www.t-festival.ro; 

- Etapa II - Finala Concursului in zilele de 28 si 29 Mai 2016 la locatia Romexpo, sector 1, Bulevardul 

Marasti, nr. 65- 67 Bucuresti, Romania. 

SECTIUNEA 3 . DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul “CELE MAI FRUMOASE MOTOCICLETE” este accesibil tuturor persoanelor juridice si fizice 

care au un drept de proprietate sau de folosinta asupra unui motociclete. 

Pot fi cazuri in care acel motocicleta este detinuta in leasing, proprietarul de drept fiind compania 

de leasing. In acest caz, firma (persoana juridica) care foloseste motocicletaul si se inregistreaza cu 

acesta la Concurs este cea care va putea fi desemnata castigatoare a unui premiu. 

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE 

La acest Concurs nu pot participa angajatii UNTRR, ai Organizatorului si nici alte persoane care au 

legatura directa cu acest Festival. 

Inregistrarea la Concurs se realizeaza prin completarea online pe Website a unui chestionar de catre 

fiecare Participant. Toate rubricile chestionarului trebuie sa fie completate cu informatii reale si 

corecte, erorile, omisiunile, sau confuziile care pot aparea cu privire la datele furnizate, din orice 

cauza, atragand descalificarea Participantului respectiv si, dupa caz, anularea in intregime a 

premiului sau. 

Persoanele juridice care se vor inscrie la Concurs au obligatia de a furniza Organizatorului date 

reale, complete si corecte, sub sanctiunea excluderii din Concurs. 

In vederea inregistrarii la Concurs, Participantii vor posta fotografii, reprezentand motocicletele cu 

care se inscriu la Concurs („Motociclete”), fie proprietate personala, fie asupra carora detin 

drepturi de folosinta in totalitate. Prin postare, Participantii confirma implicit faptul ca au dreptul 

legal de a posta acea fotografie. 

Orice fotografie neconforma cu categoriile prezentate ca posibile pe Website si care, prin 



personaje, amplasament, imbracamintea personajelor fotografiate sau gesturi, pot aduce atingere 

intereselor legitime ale persoanei sau reprezinta o incalcare a libertatii omului, a libertatii de 

exprimare, a drepturilor omului indiferent de varsta, sex, categorie sociala, etnie, religie, orientare 

sexuala sau politica sau sunt contrare ordinii publice si bunelor moravuri, vor fi automat sterse de 

pe website-ul www.t-festival.ro, anulandu-se dreptul de participare la Concurs pentru acel 

Participant. 

Prin postarea fotografiilor pe Website, Participantii isi dau acordul cu privire la utilizarea lor gratuita 

si neconditionata de catre Organizator, pe o perioada nedeterminata de timp, in scop promotional. 

Orice discrepante intre datele de identificare furnizate la inscrierea pe Website si cele furnizate 

ulterior desemnarii Participantului respectiv drept semifinalist/finalist/castigator al unui premiu 

anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si pe 

cale de consecinta sa refuze calificarea in etapa urmatoare/acordarea premiului. 

Fiecare Participant se poate inscrie la Concurs cu unul sau mai multe Motociclete asupra carora are 

drept de proprietate sau de folosinta. Organizatorul poate solicita oricand Participantilor sa faca 

dovada acestui drept de proprietate sau de folosinta. 

In vederea inregistrarii pe Website si participarii la Concurs, fiecare dintre Participanti are de 

asemenea obligatia sa: 

a) mentina datele de inregistrare actualizate, pentru a fi adevarate, exacte si complete, in orice 

moment. 

b) nu afecteze in niciun fel functionarea Website-ului si/sau a Concursului (inclusiv prin coruperea 

acestora cu virusi informatici sau alte programe sau aplicatii de acest tip). 

c) respecte regulile de desfasurare a Concursului si prevederile Regulamentului. 

Castigatorul va fi desemnat cel tarziu in data de 29 Mai 2016 si va fi comunicat atat pe Website cat 

si pe website-ul www.untrr.ro. 

Organizatorul isi rezerva dreptul iar nu obligatia de a decerna la Concurs si alte premii (constand in 

produse si servicii oferite de parteneri) in afara de cele enuntate mai jos. 

 

SECTIUNEA 5.CATEGORIILE DE CONCURS.RESTRICTII DE INSCRIERE 

 

În finală intră doar Motocicletele înscrise pe website-ul www.T-Festival.ro, la categoriile din care fac 

parte:  



-Cafe Racers 

-Bobbers & Choppers 

-Street and Dirt Trackers 

-Brat Style 

-Scramblers and Desert Sleds 

-Custom extrem 

-Alte modele custom 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI. PREMII 

In perioada 01 Aprilie 2016, ora 12.00 – 26 Mai 2016, ora 23:59, Participantii sunt invitati sa se 

inscrie in Concurs pe site-ul www.t-festival.ro. 

In acest sens, Participantii vor posta 3 fotografii cu fiecare Motocicleta pe care doresc sa o inscrie in 

Concurs, respectand indicatiile privind tipul de fisier, marimea si calitatea pozelor, astfel cum 

acestea se ragasesc pe Website. Fotografiile trebuie sa surprinda partea din fata a Motocicletaului – 

semiprofil. Înscrierea la Concurs este posibilă online, cu ajutorul Internetului. 

Participantii inscrisi isi pastreaza dreptul de a se retrage din Concurs, prin anuntarea serviciului de 

clienti al Organizatorului. 

Toate motocicletele inscrise pe Website vor intra in Finala. 

Pozitionarea lor fizica in cadrul festivalului se va face in functie de prezenta la inscriere la locul 

evenimentului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Jurizarea etapei finale 

 

Membrii Juriului 2016: 

Componenta: 

 Franta – LUDOVIC GAAG (castigator AMD 2014 – Clasa CAFE RACER) 

http://www.amdchampionship.com/bikes/2797-crazy-racers-750-cr.html) 

 

 Romania – CORNEL DEAC  

http://www.choppers.ro/choppers.html 

 

Finala va avea loc pe data de 28 si 29 Mai 2016 in cadrul locatiei Romexpo, sector 1, Bulevardul 

Marasti, nr. 65- 67 Bucuresti, Romania. 

In finala intra doar Motocicletele inscrise pe website-ul www.t-festival.ro 

Motocicletele care au primit cele mai mari 3 punctaje vor castiga primele 3 premii (in ordine): 

premiul 1, premiul 2 si premiul 3. 

Daca este egalitate de punctaj pentru motocicletelee clasate in primele 3 pozitii, criteriul de 

departajare va fi dat de un nou vot doar pentru acele motociclete. 

SECTIUNEA 7. VALOAREA PREMIILOR 

In cadrul acestui Concurs se vor acorda premiul 1, premiul 2 si premiul 3  

* Premii:  
- Locurile II, III – premii materiale, oferite de sponsorii festivalului; 
- Locul I – Pachet participare AMD INTERMOT 
(transport si access / 2 zile-Conditiile sunt stabilite de Organizatorul T-FESTIVAL) 

Nu se permite acordarea contravalorii premiilor ce constau in produse/servicii in bani sau 

schimbarea premiilor oferite în cadrul acestui Concurs. 

Premiile nu pot fi atribuite unei alte persoane decat Participantilor castigatori. Nu este posibila 

atribuirea oricarui premiu unei alte persoane decat Participantului castigator, chiar daca tertul este 

Participant sau nu la Concurs. 

Organizatorul nu are obligatia de a acorda vreun castig oricarui Participant castigator al unui 

premiu, daca acesta nu si-a introdus corect datele la inscriere, sau daca nu a respectat prezentul 

Regulament. 

Prin acceptarea Premiului, Participantul beneficiar autorizeaza in mod expres Organizatorul sa 

publice si/sau sa difuzeze, in orice medii, informatii privind Participantul beneficiar, cu mentionarea 

http://www.amdchampionship.com/bikes/2797-crazy-racers-750-cr.html
http://www.choppers.ro/choppers.html


premiului dobandit in urma participarii la Concurs, a denumirii firmei, a numelui, prenumelui, 

orasului, judetului de rezidenta, a reprezentantului persoana fizica a castigatorului, oral sau in scris, 

inclusiv in scopuri comerciale, pe orice suport sau prin orice mijloc tehnic, in Romania, pe o durata 

de 2 ani, fara o alta recompensa sau drept, decat respectivul premiu. 

Organizatorul nu este raspunzator pentru orice operatiuni legate de transportul premiilor atribuite, 

incluzand dar fara a se limita la: intarzierea expedierii unui premiu (caz in care, raspunderea ii 

revine prestatorului care trebuie sa expediexe respectivul castig), deteriorarea premiilor in timpul 

transportului etc. 

In legatura cu atribuirea premiilor catre Participantii castigatori, Organizatorul are numai obligatia 

de a comanda si dispune livrarea catre acestia a Premiilor castigate. Organizatorul nu are calitatea 

de producator, fabricant, furnizor, vanzator sau distribuitor de produse, oricare ar fi aceastea si nu 

isi asuma nicio responsabilitate pentru sau in legatura cu acestea. 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

Nu se permite acordarea contravalorii premiilor ce constau in produse /servicii in bani sau 

schimbarea premiilor oferite în cadrul acestui Concurs. 

Organizatorul va calcula, retine de la fiecare castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent 

veniturilor din premii, conform art. 75 alin. 1, art. 77 alin. 1, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in 

legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

Orice Participant castigator se angajeaza sa: 

a)plateasca orice impozit, taxa, onorariu sau alta obligatie de orice natura aferenta premiului 

obtinut prin participarea la Concurs, Organizatorul neavand nicio obligatie in aceasta privinta. Prin 

exceptie de la orice prevederi contrare din Regulament, Organizatorul: (i) va retine la sursa si va 

plati, in numele si pe seama Participantilor castigatori impozitul datorat de acestia pentru Premiile 

castigate in urma participarii la Concurs conform celor de mai sus si (ii) va plati oricare si toate 

costurile sau onorariile datorate pentru sau in legatura cu transportul premiilor la Participantii 

castigatori; 

b)semneze, la receptionarea Premiilor, un proces verbal de predare primire, o confirmare de 

primire sau orice alt document similar indicat de Organizator, care sa confirme primirea premiilor. 

In cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a acestei obligatii, Participantii castigatori 

nu vor avea dreptul la respectivele premii. 



SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra Premiilor 

castigate de catre Participanti. 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor 

sau a conexiunii la internet sau telefonice a Participantilor. De asemenea, acesta nu raspunde 

pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Festivalului ca urmare a actiunilor unor unor terti 

cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de 

telecomunicatii, internet sau altii asemenea. 

Participantii declara si confirma ca sunt de acord ca Organizatorul si/sau oricare dintre asociatii, 

reprezentantii, angajatii si contractantii lor nu vor fi raspunzatori pentru niciun fel de pierderi, 

prejudicii, pagube directe, indirecte, accidentale, speciale indiferent daca Organizatorul a fost 

informat despre posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi, rezultand din sau in legatura cu: 

a) utilizarea sau imposibilitatea utilizarii Website-ului; 

b) accesul neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Participantilor; 

c) caderi sau intreruperi de tensiune, fluctuatii de tensiune datorate unor factori externi, cauzate de 

furnizorii de energie electrica, terte persoane sau de fenomene naturale; 

d) fraudarea Concursului de catre terti, prin orice metode; 

e) declaratii sau actiuni ale tertilor asupra serviciilor Website-ului; 

f) eventuale probleme aparute in legatura cu conexiunea de internet a Participantilor. 

Conectarea pe Website presupune cunoasterea si acceptarea de catre Participanti a caracteristicilor 

si limitelor retelei internet, in special in ceea ce priveste performantele tehnice, timpul de raspuns 

pentru consultarea, interogarea sau transferul de informatii, riscurile de intrerupere si, in general, 

riscurile inerente oricarei conexiuni si transmisii pe internet, lipsa de protectie impotriva sustragerii 

frauduloase a unor date si riscurile de contaminare cu eventuali virusi informatici care circula in 

retea. 

In consecinta, Organizatorul nu va fi responsabil in oricare din urmatoarele cazuri, fara ca aceasta 

lista sa fie limitativa: 

a) transmiterea si sau receptia oricarei date si/sau informatii prin internet; 

b) orice nefunctionare a retelei Internet care impiedica buna derulare si/sau functionare a 

Websiteului. 

c) deteriorarea oricarui echipament de receptive sau a canalelor de comunicare; 



d) probleme de transmitere de date; 

e) functionarea oricarui program; 

f) consecintele oricarui virus informatic sau bug informatic, anomalie sau defectiune tehnica; 

g) orice paguba cauzata calculatorului sau echipamentelor tehnice ale unui Participant; 

h) orice defectiune tehnica, materiala sau de soft de orice natura, care impiedica sau limiteaza  

participarea la Concurs sau care a defectat sistemul informatic al Participantului; 

i) orice nefunctionare a retelei Internet care antreneaza esuari in administrarea, securizarea, 

integritatea sau gestionarea Concursului. 

       g) orice evolutie sau schimbare a programului Website-ului care antreneaza o actualizare si/sau 

o indisponibilitate temporara a Website-ului. 

      h) orice alta problema legata de serviciile Website-ului. 

Participantii declara si confirma ca sunt de acord ca: 

a) Utilizarea Website-ului se face pe propria lor raspundere. 

b) Conectarea oricarei persoane la Website si participarea la Concurs prin inscrierea pe Website se 

face pe propria raspundere. Este obligatia fiecarui Participant sa isi ia toate masurile necesare 

pentru protectia datelor si/sau soft-urilor stocate pe echipamentul sau informatic. 

c) Organizatorul nu este responsabil si este absolvit de orice culpa sau obligatie privind salvarea sau 

integritatea datelor, a aparaturii de calcul, sau programelor informatice aflate in posesia celor care 

viziteaza Website-ul. 

d) Datele si orele inregistare la Concurs in baza de date sunt cele ale server-ului Organizatorului. 

SECTIUNEA 10. PUBLICITATE. COPYRIGHT 

Prin acceptarea Regulamentului, Participantii acorda, automat, Organizatorului dreptul de a le 

transmite periodic e-mail-uri sau alte corespondente cu informatii sau oferte speciale. In acelasi 

timp, Participantii pot opta in orice moment pentru dezabonarea de la buletinele informationale 

si/sau promotionale transmise. 

Toate materialele si informatiile accesibile prin intermediul Website-ului, continutul si design-ul 

Website-ului (incluzand dar fara a se limita la texte, grafica, software, codul sursa etc), precum si 

baza de date colectata de la Participanti, sau construita de Organizator, reprezinta proprietatea 

exclusiva a Organizatorului si sunt protejate de legislatia in vigoare, in privinta drepturilor de autor 

si a drepturilor conexe. Continutul Website-ului poate fi accesat de catre Participanti exclusiv in 

scop personal, in conformitate si in limitele acestui Regulament si a legislatiei aplicabile. Orice 



utilizare in alte scopuri decat personale se va face doar cu acordul scris, prealabil al Organizatorului. 

Este interzisa Participantilor copierea, reproducerea sau transmiterea partiala sau integrala a 

continutului Website-ului (sau a oricaror materiale si/sau informatii disponibile prin intermediul 

sau), sau utilizarea oricarora dintre acestea altfel decat potrivit Regulamentului. 

Participantii care expediaza informatii catre sau care se inregistreaza pe Website isi asuma obligatia 

de a nu incalca sau afecta in niciun mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar detine 

asupra Website-ului si accepta implicit ca raspunderea pentru incalcarea acestora le revine in 

totalitate. 

SECTIUNEA 11. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in 

cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane 

competente. 

SECTIUNEA 12. DIVERSE 

Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii 

sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati. 

Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului 

Regulament. 

Prin inscrierea la acest Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si 

sunt de acord ca premiile, denumirea firmei, numele si localitate de resedinta a reprezentantilor 

castigatorilor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare si de marketing, fara alte obligatii 

sau plati din partea Organizatorului. 

SECTIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile 

prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date 

Organizatorului si sa fie utilizate in scopuri precum: organizarea si desfasurarea Concursului 

(inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Concursului), activitati 

de marketing si publicitate precum informarea persoanelor incluse in baza de date prin diverse 

mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege). 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor 

sai, respectiv a persoanelor autorizate din cadrul societatii. 

Prin inscrierea la acest Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si 



sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, denumirea firmei, numele, localitatea de resedinta a 

reprezentantilor castigatorilor si castigurile acordate sa fie facute publice si folosite in scopuri 

publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, 

Organizatorul va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. 

De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe 

toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001. 

Datele prelucrate nu vor fi transferate in alte tari, fiind folosite doar pe teritoriul Romaniei. 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor 

personale ale Participantilor stocate pe durata Concursului si ulterior acestuia. Ca atare, 

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor si 

reprezentantilor Participantilor la Concurs si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare. 

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date si in special cele cu privire la: 

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la 

Organizator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele 

care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator. 

- dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din 

motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca 

obiectul unei prelucrari, (cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare) precum si 

dreptul de a solicita stergerea acestor date. 

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

- dreptul de a se adresa justitiei. 

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine 

de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau 

stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau 

inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma 

legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei 

operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila 

sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, reprezentantii Participantilor se pot adresa cu o cerere scrisă, 



datată şi semnată catre Organizator. 

Dacă unele din datele despre Participanti sau reprezentantii lor sunt incorecte, acestia sunt rugati sa 

informeze Organizatorul cât mai curând posibil. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte 

toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata 

desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca 

este cazul. 

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele fizice din 

baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001. 

SECTIUNEA 14. PREVEDERI FINALE 

Concursul nu este si nici nu poate fi asimilat unui joc de noroc sau unei loterii publicitare nu are 

drept scop si nu urmareste, direct sau indirect, sa promoveze, sa ofere spre vanzare sau sa 

comercializeze orice produse sau servicii, nu presupune perceperea unei taxe de participare, si, prin 

urmare, nu ii sunt aplicabile si nu sunt incidente dispozitiile legale din Romania care reglementeaza 

jocurile de noroc sau loteriile publicitare. 

Daca vreo prevedere din Regulament este considerata invalida de catre autoritatile legale 

competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi 

ale Regulamentului, acestea din urma ramanand in vigoare. 

Regulamentul si relatiile dintre Participanti si Organizator vor fi guvernate de legislatia romana. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din Concurs orice Participant care nu respecta in 

totalitate prezentul Regulament. 


