REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Corsa spre Marea Finala”
(concurs ce se desfasoara pe postul de televiziune PRO TV)
Art. 1 Organizator. Partener
Urmare a Contractului de parteneriat incheiat intre PRO TV S.A (mai jos identificata) si SC GEOMETRY
GLOBAL ROMANIA SRL (mai jos identificata) acestea au agreat sa deruleze in comun, in scopul
autopromovarii bunurilor si/sau serviciilor pe care le furnizeaza, actiunile mediatice reunite sub forma
concursului „Corsa spre Marea Finala” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”):
Societatea PRO TV S.A., persoana juridica romana, avand sediul in Bucuresti, Bdul. Pache
Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/24578/1992, cod unic de inregistrare 2835636, capital social subscris
si varsat: 318.010.250 lei, operator de date cu caracter personal nr. 17155, cont IBAN nr. RO06INGB 0001
0001 0309 8918, deschis la ING BANK N.V Amsterdam, Sucursala Bucuresti, reprezentata legal prin
CULIC ANDREI RADU, cetatean roman,cu domiciliul in Oras Voluntari, Sos. Erou Nicolae Iancu nr. 103,
bl. VILA A16, judet Ilfov, identificat cu carte de identitate seria IF nr. 315450/10.05.2012 emisa de SPCLEP
Voluntari, CNP1740608463043, in baza Procurii Speciale autentificata sub numarul 647/09.04.2014 la SPN
Nedelcu si Asociatii, din Bucuresti, sector 2, denumita in continuare PRO TV sau Organizatorul.
SC GEOMETRY GLOBAL ROMANIA SRL societate cu sediul în Str. Frumoasa, nr. 39, Corpuri A,
D si E ,Sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerului cu nr J40/7567/1999, RO12121138, ,
reprezentata legal prin DIANA SERBAN, cetatean roman,cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 3, str.
Bogdan Gheorghe Tudor nr. 4 bl. 20B1, sc. 1, et. 8, ap. 41, identificat cu carte de identitate seria RT nr.
854021/22.01.2013 emisa de SPCEP Sector 3, CNP 2880129170128, in baza Procurii autentificata sub
numarul 1427/20.11.2014 de notar public Dumitrache Valerica, din Bucuresti, sector 1, denumita in cele ce
urmeaza „Partenerul”
Concursul este organizat in legatura cu Editiile transmise in direct (live) - „Semifinalele”
Emisiunii Vocea Romaniei („Emisiunea”), radiodifuzate in fiecare zi de vineri in perioada 21
noiembrie 2014 – 12 decembrie 2014, pe postul de televiziune „PRO TV”.
Informatii cu privire la concurs pot fi obtinute la adresa de email concurs@protv.ro.
Art. 2 Durata concursului
Concursul se deruleaza in intervalul 21 noiembrie 2014, ora 20:30 – 12 decembrie 2014,
inaintea inceperii votului ultimei Semifinale difuzate live a Emisiunii, pe teritoriul Romaniei, in scopul
fidelizarii spectatorilor Emisiunii. PRO TV isi rezerva dreptul de a modifica datele de incepere si de
terminare, fara drept de compensare, dar nu inainte de a anunta publicul.
Art. 3 Conditiile de participare
Concursul se adresează tuturor spectatorilor postului PRO TV care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
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au implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului;
au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti in Romania.
accepta in mod expres, neechivoc si irevocabil ca numele si prenumele lor sa poata fi facute
publice in scop publicitar si utilizate in legatura cu concursul conform prezentului regulament,
inclusiv in vederea anuntarii publice a castigatorului si a premiului acordat acestuia, fara niciun fel
de pretentie de ordin patrimonial.
Nu vor avea drept de participare angajatii si/sau colaboratori persoane fizice (avand un contract in
vigoare) ai Organizatorului si/sau ai Partenerului si/sau ai grupului de societati aflate in interdependenta de
capital cu Organizatorul si ai partenerilor implicati in organizarea acestui concurs, precum si rudele
acestora pana la gradul IV.
Art. 4 Protectia datelor personale
Prin inscrierea la concursul „Corsa spre Marea Finala”, participantii isi exprima acordul expres,
irevocabil si neechivoc ca datele lor cu caracter personal completate in formularul de inscriere in Concurs
sa fie incluse in baza de date a PRO TV, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a
prelucrarilor de date cu caracter personal, sub numarul 17155 si prelucrate in orice mod de aceasta in
legatura cu Concursul conform prezentului regulament. Scopul prelucrarii datelor este „reclama, marketing
si publicitate”.
PRO TV S.A. prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii Concursului,
desemnarii si anuntarii publice a castigatorului si a premiului acordat acestuia, atribuirii de premii, precum
si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente etc. (telefon, SMS, e-mail, posta etc).
Conform dispozitiilor art. 20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, PRO
TV S.A. are obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu
caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau
accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii
castigatorului si atribuirii premiului sunt destinate utilizarii de catre PRO TV si vor fi comunicate numai
Partenerului cu care acesta colaboreaza in vederea organizarii Concursului.Publicului larg ii vor fi
dezvaluite exclusiv numele si prenumele castigatorului si premiul acordat acestuia in cadrul Concursului
prin modalitatile de afisare si publicitate prevazute in prezentul Regulament.
La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui concurs, PRO TV
S.A. nu va transfera aceste date unui alt operator.
Comunicarea acestor date Partenerului se realizeaza numai in scopul informarii acestuia in privinta
derularii concursului si desemnarii castigatorului.
Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informati, dreptul de
acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de se adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi participantii trebuie sa inainteze PRO TV S.A. o cerere scrisa,
datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 105, sector 2,
Bucuresti. Participantii sunt rugati sa informeze PRO TV de indata in cazul in care constata ca unele date
furnizate sunt incorecte.
Art. 5 Modul de desfasurare a concursului
In pagina web dedicata concursului, respectiv finalisti.protv.ro. („Pagina Concursului”), vor fi
uploadate pozele si numele Concurentilor Emisiunii care vor participa in Semifinale.
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Pentru a se inscrie la concurs, participantii trebuie sa acceseze Pagina Concursului, sa
completeze formularul de inscriere disponibil pe aceasta pagina cu toate datele solicitate si sa
selecteze cei 4 (patru) concurenti pe care ii considera ca vor fi desemnati Finalisti ai Emisiunii.
Participantii trebuie sa completeze in formularul de inscriere numele si prenumele, adresa de
domiciliu, data nasterii, o adresa de posta electronica (e-mail). Orice eroare in declararea datelor
personale nu atrage raspunderea Organizatorului si/sau Partenerului. Datele personale aici
mentionate vor fi comunicate de Organizator exclusiv Partenerului si vor fi utilizate exclusiv pentru
executarea obligatiilor legale ale acestuia in legatura cu Premiul.

Fiecare participant se poate inscrie de mai multe ori in concurs, cu propuneri de Finalisti diferite.
Nu vor fi luate in considerare inscrierile realizate in afara perioadei de desfasurare a concursului.
Pentru evitarea oricarui dubiu, Concursul se deruleaza in intervalul 21 noiembrie 2014, ora 20:30 – 12
decembrie 2014, pana la inceperea votului in cadrul ultimei semifinale a Emisiunii difuzate live.
Nu vor fi luate in considerare inscrierile la Concurs realizate prin alte mijloace in afara celui
prevazut in prezentul regulament, cum ar fi dar fara a se limita la: e-mail, mesaje/postari Facebook, etc.
Castigatorul concursului va fi desemnat prin tragere la sorti, dintre toti participantii la concurs care
au pronosticat in mod corect cei
4 finalisti ai Emisiunii.
Castigatorul va fi anuntat in Finala emisiunii Vocea Romaniei, din data de 19 decembrie 2014.
Propunerile participantilor in cadrul prezentului concurs nu vor produce niciun efect in
privinta desemnarii Finalistilor Emisiunii. Desemnarea celor 4 finalisti se va realiza conform
formatului emisiunii, prin televoting.
Art. 6 Premiul
Concursul are drept premiu o masina marca Opel Corsa Cosmo 1.0 Turbo in valoare de 20.415 de
euro (TVA inclus), avand urmatoarele specificatii tehnice:
SPECIFICATII TEHNICE
Motor:
1.0 Turbo
Tip combustibil :
Benzina
Putere dezvoltata:
115 CP / 85 KW
Transmisie:
Manuala, 6 trepte
Tractiune:
2 roti/fata
Viteza maxima (km/h):
195
Acceleratie 0 100 km/h (s):
10.3
Locuri disponibile pasageri:
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Numar usi:
Volum portbagaj (l):
Consum (l / 100 km)
Urban:
Extraurban:
Combinat:
5.0
Emisii CO2 (g/100 km):

5
285
6.1
4.3
115

DOTARI STANDARD Cosmo (Selectie)
ABS cu EBD (distributia electronica a fortei de franare) si CBC
(controlul franarii in curbe)
Airbag-uri frontale, laterale fata si cortina
Aer conditionat
Bancheta spate rabatabila 60/40
Buzunare pe spatarul scaunelor din fata
Comenzi audio pe volan
Computer de bord cu ecran TFT 3,5 ‘’
Detector presiune pneuri
Discuri ventilate fata/spate
ESP (sistem electronic de stabilitate)
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Geamuri electrice fata/spate
Imobilizator electronic
Inchidere centralizata cu telecomanda radio
ISOFIX
Jante din aliaj 15’’
Oglinzi exterioare reglabile si incalzite electric, pliabule manual,
in culoarea caroseriei
Radio CD, MP3, BT, USB, 6 boxe
Servodirectie electrica cu modul City
Volan imbracat in piele, reglabil pe inaltime si in profunzime

Premiul nu va putea fi schimbat cu contravaloarea lui in bani sau alte produse ori servicii. De asemenea,
acesta va fi inmanat exclusiv castigatorului de catre Partener, neputand fi cedat unor terti inainte de a fi
inmanat.
Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorului
Castigatorul Concursului va fi desemnat in data de 13 decembrie 2014.
Castigatorul va fi desemnat dintre toti participantii care, in perioada de desfasurare a concursului, au
pronosticat in mod corect cei 4 Finalisti ai Emisiunii („inscrieri corecte”).
Desemnarea castigatorului se va face prin tragere la sorti, prin extragerea castigatorului din baza de date
cuprinzand totalitatea inscrierilor corecte, utilizand functia “RAND” a programului “Microsoft Excel”.
Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.vocearomaniei.protv.ro si pe postul de televiziune „Pro TV” in data
de 19 decembrie 2014, in cadrul Finalei emisiunii „Vocea Romaniei”.
Castigatorul va fi contactat de catre Organizator pe baza datelor personale folosite la inscrierea in Concurs.
Validarea si ridicarea premiului se pot face numai:
- daca Castigatorul a completat toate datele personale solicitate in formularul de inscriere mentionat
la art. 5 din prezentul Regulament. daca Castigatorul a comunicat Organizatorului acceptarea
Premiului, prin oricare dintre urmatoarele mijloace de comunicare: fax, posta electronica (e-mail
fara semnatura digitala autorizata), posta cu confirmare de primire, personal, la sediul PRO TV, la
alegerea Castigatorului, in termen de 4 (patru) zile lucratoare de la data anuntarii castigatorului;
- daca Castigatorul a prezentat Partenerului, la ridicarea Premiului, un act de identitate valabil
(buletin sau carte de identitate) in scopul identificarii sale. Partenurul poate solicita Castigatorului,
in scopul intocmirii documentelor necesare predarii Premiului si in vederea intocmirii documentelor
si registrelor contabile necesare conform legii, o copie a actului de identitate prezentat de acesta la
inmanarea Premiului.
- in baza documentelor de predare - primire emise de si/sau incheiate cu Castigatorul, la latitudinea
Partenerului (ex: procese-verbale de predare-primire a premiului, conventii notariale de predareprimire a premiului etc).
In cazul in care castigatorul desemnat nu poate fi contactat, nu accepta premiul ca urmare a contactarii
acestuia de catre Organizator sau Partener sau nu revendica premiul in termenul limita de 4 zile lucratoare
prevazut mai sus, Organizatorul va putea valida un alt castigator, folosind mecanismul principal al
Concursului mentionat in prezentul regulament. Castigatorul astfel desemnat va fi anuntat public pe site-ul
www.vocearomaniei.protv.ro.
Castigatorul va fi pus in posesia premiului de catre Partenerul Concursului, in termen de 90 de zile de la
anuntarea castigatorului.
Organizatorul si/sau Partenerul sau nu au vreo responsabilitate pentru transportul Castigatorului in vederea
ridicarii premiului.
Art. 8 Responsabilitatea
Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea
datelor personale trimise de catre participanti.
Partenerul va acorda premiul numai acelei persoane ale carei date sunt trimise in cadrul concursului, in
conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Organizatorul si Partenerul nu au obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile
necastigatoare.
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Responsabilitatea cu privire la calitatea produsului oferit drept premiu revine in totalitate Partenerului care
inmaneaza premiul catre castigator. Partenerul va indeplini si va suporta costul pentru toate formalitatile
necesare pentru acordarea Premiului si va pune la dispozitia castigatorului concursului toate documentele
necesare inmatricularii/folosirii premiului, in termenul prevazut in Regulament.
Organizatorul si/sau Partenerul nu va putea fi tras la raspundere pentru suspendarea sau incetarea
Concursului in orice stadiu datorita intervenirii unor evenimente de forta majora. Totodata, Organizatorul nu
raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronica de date aflate in afara controlului
Organizatorului, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens impotriva Organizatorului.
Prin participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in nicio modalitate,
niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura si ca nu vor formula plangeri/sesizari impotriva
Organizatorului in cazul in care, dar fara a se limita la, sunt intalnite situatii in care: (i) inscrierile la concurs
nu ajung la Organizator datorita unor erori de trimitere, trafic si/sau gestionare in servere; (ii) inscrierile la
concurs ajung in alta forma/format de natura a face imposibila participarea la Concurs; (iii) inscrierile la
concurs ajung cu o intarziere nejustificata, din cauza unor probleme tehnice si/sau de trafic; (iv) exista erori
de conectare la reteaua internet si/sau la serviciul de date al participantului ; (v) serviciul internet devine
indisponibil sau se restrange in teritoriul unde se desfasoara Concursul din cauze de forta majora si/sau
revizii tehnice neasteptate, (vi) altele asemenea.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului.
Participantii declara in mod expres ca au inteles si sunt de acord ca in cazul nerespectarii prevederilor
prezentului regulament pot fi descalificati din concurs.
Art.9 Taxe si impozite
Partenerul concursului va calcula, retine la sursa si va varsa la bugetul de stat cota de 16% aplicata asupra
venitului net realizat din premiu, deoarece premiul acordat in cadrul acestui concurs are o valoare mai mare
de 600 RON, conform art. 77, al. 4 din Codul Fiscal al Romaniei. Partenerul concursului va suporta
cheltuielile legate de procedura de inmanare a premiului.
Art. 10 Publicarea regulamentului
Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul va fi disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul
Organizatorului mentionat la art. 1 si pe site-ul www.vocearomaniei.protv.ro incepand cu data de 21
noiembrie 2014.
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.
Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu concursul sau la
suportarea altor costuri in legatura cu concursul, servicii postale sau tarife normale de telefon in legatura cu
concursul, fara a aduce atingere altor prevederi ale regulamentului.
Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” inseamna toate si oricare
dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul
desfasurarii Concursului.
Art. 11 Litigii
In cazul unor litigii aparute intre ProTV si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.
Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile vor inainta litigiul spre solutionare
instantelor competente din raza teritoriala a sediului social al organizatorului.
Participantul declara in mod expres ca a citit si inteles regulamentul si accepta termenii si conditiile
acestuia.
PRO TV S.A.
Andrei-Radu Culic LS
Imputernicit

SC GEOMETRY GLOBAL ROMANIA SRL
Diana Serban LS
Imputernicit

Data si locul semnarii:21 .11.2014 Bucuresti
Data si locul semnarii:21 .11.2014 Bucuresti
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UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
Societatea Profesională Notarială „NEDELCU si ASOCIATII”
Licenţa de funcţionare 107/2181/03.02.2014
Sediul: BUCURESTI, B-dul Dacia nr.100, sect.2
Tel/Fax. 021-210.62.68; 021-210.62.69; 021-210.62.70
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 2242
Anul 2014 luna NOIEMBRIE ziua 21
Eu, MATASA CRISTINA, notar public, la cererea partilor m-am deplasat în Mun. Bucuresti, str.
Fluierului nr. 24, sector 2, unde am gasit pe:
CULIC ANDREI RADU, cetatean roman,cu domiciliul in Oras Voluntari, Sos. Erou Nicolae Iancu nr.
103, bl. VILA A16, judet Ilfov, identificat cu carte de identitate seria IF nr. 315450/10.05.2012 emisa de
SPCLEP Voluntari, CNP1740608463043, in calitate reprezentatnt pentru PRO TV SA in baza procurii
autentificate sub nr. 647/09.04.2014 la SPN Nedelcu si Asociatii, din Bucuresti, sector 2,,
DIANA SERBAN, cetatean roman,cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sector 3, str. Bogdan Gheorghe
Tudor nr. 4 bl. 20B1, sc. 1, et. 8, ap. 41, identificat cu carte de identitate seria RT nr. 854021/22.01.2013
emisa de SPCEP Sector 3, CNP 2880129170128, in calitate de reprezentant al SC GEOMETRY GLOBAL
ROMANIA SRL, in baza Procurii autentificata sub numarul 1427/20.11.2014 647/09.04.2014 la SPN
Nedelcu si Asociatii, din Bucuresti, sector 2, care, după ce au citit, au declarat că i-au înţeles conţinutul, că
cele cuprinse în act reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat
unicul exemplar.
În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,
cu modificările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.
S-a perceput onorariul de 500 lei + TVA in valoare de 120 lei, in total 620 lei, cu OP/2014 si factura
fiscala NCT20524/2014.
NOTAR PUBLIC,
L.S. MATASA CRISTINA
Prezentul DUPLICAT s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, de MATASA CRISTINA, notar
public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul.
NOTAR PUBLIC,
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