REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“Gateste fara limite”

SECTIUNEA 1.
CONCURSULUI
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1.1 Organizatorul Concursului “Gateste fara limite” (denumit in continuare “Concursul”)
este GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L., avand punct de lucru în Bucureşti, Str
Iordache Golescu 17, sector 1, Numar de ordine in Registrul Comertului J40/718/2009, Cod
Unic de Inregistrare RO 24980530, Cod IBAN: RO65INGB0001008189248910, ING Bank
Bucuresti, reprezentata prin Dl. Bogdan Tomoiaga, Director Executiv (denumita in continuare
„Organizatorul”).
1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in
continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi
rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, de a opri
Concursul in orice moment al acesteia, si/sau sa schimbe regulile de participare, avand
obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si
informarea initiala, pe pagina Concursului (http://gatestefaralimite.protv.ro). Astfel de
modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.
1.3 Regulamentul este disponibil oricarei persoane interesate, in format electronic, prin
accesarea sectiunii Regulament a Concursului (http://gatestefaralimite.protv.ro). Informatii
privind Concursul (inclusiv Regulamentul) vor fi disponibile in mod gratuit tuturor celor
interesati ce transmit un mesaj privat pe pagina de Facebook Fairy Romania
(https://www.facebook.com/FairyRomania), precum si celor ce inainteaza o cerere oficiala la
adresele sediilor Organizatorului si/sau al Partenerului – indicate la pct. 1.1. Organizatorul va
comunica persoanei interesate o copie a Regulamentului pe coordonatele de contact indicate in
solicitare.
1.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
2.1 Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv prin
intermediul website-ului http://gatestefaralimite.protv.ro (denumit in cele ce urmeaza inclusiv
Website-ul), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
3.1 Concursul va incepe la data de 26 mai 2015, ora 14:00, si se va desfasura pana la data de
10 iunie ora 23:59, denumita in cele ce urmeaza „Perioada Concursului”. Inainte de inceperea
Concursului si dupa implinirea Perioadei Concursului, indeplinirea conditiilor mentionate in
Regulament nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.
3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Concursului ori momentul cand va
anunta numele celor 10 finalisti care vor participa la workshopul de gatit coordonat de Adrian
Hadean precum si numele castigatorului voucherului de 1000 euro, precum si sa suspende sau
inceteze Concursul printr-un act scris, parte integranta a Regulamentului, dar nu inainte de a
anunta acest lucru public pe sectiunea Concursului (http://gatestefaralimite.protv.ro) cu cel
putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarii.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:
4.1 La Concursul “Gateste fara limite” au dreptul sa participe cetatenii romani, cu varsta de
peste 18 ani, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania (denumiti in continuare inclusiv
“Participantii”).
4.2 Inscrierea in Concurs echivaleaza cu acordarea consimtamantului pentru prelucrarea de
catre Partenerul Organizatorului, GRAFFITI PUBLIC RELATIONS SRL, a datelor personale
si cedarea drepturilor de imagine pe termen nelimitat, pe teritoriul Romaniei, strict in asociere
cu Concursul si / sau brandul „Fairy”.
De asemenea, fiecare Participant are obligatia de a furniza datele de contact pentru validarea
inscrierii in acest Concurs.
Participantii sunt inscrisi in Concurs doar prin respectarea mecanismului detaliat la punctul 5.6.
4.3 La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe r u d e l e d e g r a d u l 1 s i 2 a l e
angajatilor Organizatorului, ai Partenerului si ai oricarei alte societatilor implicate in
organizare si derularea acestui Concurs.
4.4 Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala si neechivoca a
prezentului Regulament.
4.5 Orice tentativa de fraudare a sistemului de derulare a Concursului identificata de catre
Organizator va fi sanctionata, iar persoana participanta in cauza va fi descalificata – in masura
in care tentativa de fraudare a fost realizata cu acordul sau stiinta acesteia. Organizatorul are
dreptul de a exclude de la participarea la Concurs si de a cere urmarirea penala pentru savarsirea
de infractiuni prevazute si pedepsite de Codul Penal a respectivelor persoane, pe baza dovezilor
existente.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI:
5.1 Concursul se desfasoara numai online, pe Website-ul http://gatestefaralimite.protv.ro, prin
mecanismul indicat la art. 5.6.
5.2 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii:
a. Participantul sa aiba drept de participare potrivit prevederilor prezentului Regulament;
b. Inscrierea sa se faca face exclusiv in perioada Concursului mentionata in prezentul
Regulament;
c. Participantul sa aiba un cont personal de Facebook, Twitter pe numele care se regaseste
si in Cartea de Indentitate. Nu vor fi considerate ca fiind valide inscrierile de pe paginile
care au, in sectiunea NUME, porecle sau alte nume decat cele din cartea de identitate.
d. Participantul sa acceseze pagina dedicata Concursului din Website-ul
http://gatestefaralimite.protv.ro.
e. Participantul sa parcurga regulamentul disponibil in sectiunea Concursului
(http://gatestefaralimite.protv.ro) si sa fie de acord cu regulementul acestui concurs.
f. Participantul sa uploadeze pe contul sau personal de Facebook, Twitter un text
reprezentativ pentru reteta pe care a gatit-o, insotit de o fotografie sau un video care
atesta faptul ca a gatit respectiva reteta, in perioada Concursului si sa includa in textul
respectivei postari hastagul #gatestefaralimite
g. Participantul trebuie sa se asigure ca postarea este publica. Pentru a verifica acest lucru,
Participantul trebuie sa acceseze sectiunea ‘zi/ data/ locatie/ cine vede aceasta postare’
prezenta in partea superioara a postarii, imediat sub nume.
5.3 O persoana se poate inscrie in Concurs o singura data. Inscrierile multiple sunt sanctionate
conform art. 4.5.
5.4 Organizatorul Concursului isi rezerva dreptul de a modera orice material publicat pe
Website-ul http://gatestefaralimite.ro, urmand ca cele cu continut tendentios, vulgar, sau care
nu respecta regulile prezentului Regulament sa nu fie publicate, iar inscrierea respectiva
urmand a fi exclusa din Concurs.
5.5 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la:
- datele inscrise in concurs de catre Participanti si orice terte parti;
- situatiile in care Participantii inscriu pe site date de contact incorecte si din aceste
cauze Organizatorul nu va putea contacta Participantii la Concurs pentru a le transmite diverse
informatii cu privire la Concurs.
5.6 Concursul se desfasoara conform urmatorului mecanism:
a. Participantul sa uploadeze pe contul sau personal de Facebook un text reprezentativ
pentru reteta pe care a gatit-o, insotit de o fotografie sau un video care atesta faptul ca a
gatit respectiva reteta, in perioada Concursului si sa includa in textul respectivei postari
hastagul #gatestefaralimite

b. Video-ul nu trebuie sa aiba mai mult de 50 de secunde, textul nu trebuie sa aiba mai
mult de 200 de cuvinte, iar fotografia trebuie sa fie in format jpg.
c. Rebelmouse va extrage toate postarile insotite de hastagul #gatestefaralimite si le va
publica in pagina dedicata Concursului de pe gatestefaralimite protv.ro in galerie.
5.7 Cei 10 finalisti ai Concursului vor fi stabiliti in data de 13 iunie 2015, de catre un juriu
format din reprezentanti ai Organizatorului si Adrian Hadean, in functie de creativitatea
retetei inscrise in concurs si a rezultatului reprezentat prin intermediul video-ului sau al
fotografiei. Castigatorul voucherului de 4500 ron (TVA inclus) va fi stabilit pe 18 iunie, la
finalul workshopului de gatit cu Adrian Hadean, de catre Adrian Hadean, in functie de
prestatia din timpul cursului.

SECTIUNEA 6. VALIDAREA, ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA
PREMIILOR
6.1 Organizatorul va afisa numele primilor 10 castigatori pe Website-ul Concursului in data de
13 iunie 2015, ora 18:00, iar pe cel al castigatorului voucherului in data de 19 iunie, ora 13:00.
6.2 Verificarea si validare castigatorilor se va derula conform prezentei sectiuni, in perioada 1316 iunie 2015.
6.3 Pentru validare, castigatorii trebuie sa trimita, pana pe 14 iunie 2015, ora 12:00, pe adresa
mira.sfura@graffitipr.ro, un mail care sa includa urmatoarele informatii:
 Print screen cu pagina personala de Facebook si ziua in care au postat textul si
fotografia/ filmarea.
 Copie dupa buletinul de identitate
 Numar de telefon si adresa de mail valide.
6.4 Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului atat pe e-mail cat si
la telefon pana la data de 15 iunie 2015, ora 18:00.
6.5 In cazul in care pana in 14 iunie 2015, ora 12:00, numarul de Participanti validati drept
castigatori ai Consursului va fi mai mic decat numarul premiilor alocate pentru acest Concurs,
sau Castigatorii nu vor putea fi contactati direct prin telefon sau e-mail, premiile ramase se vor
anula.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR
7.1 In cadrul acestui Concurs, Organizatorul ofera urmatorul premiu:
 Un voucher de 4500 ron (TVA inclus) pentru seturi de cratite pentru gatit de pe site-ul
www.megaplus.ro. Castigatorul va fi stabilit in urma unui workshop de gatit la care vor
participa 10 finalisti selectati de catre Adrian Hadean. Workshopul va avea loc pe 18
iunie, intr-o locatie din Bucuresti care va fi dezvaluita ulterior celor 10 finalisti.

7.2 Valoarea totala a premiilor este de 4500 de lei (TVA inclus). Nu se permite schimbarea
parametrilor premiilor oferite in cadrul Concursului, precum nici inlocuirea premiilor cu
contravaloarea acestora in alte alte bunuri sau servicii.
7.3 Produsele alese de catre castigatorul voucherului vor fi trimise prin curier/posta la adresa
indicata de castigator in termen de 45 (patruzecisicinci) de zile de la data validarii. Coletul va fi
insotit de un proces verbal de predare -primire, document prin care Organizatorul este exonerat
de orice raspundere care ar putea decurge din deteriorarea coletului in timpul transportului,
precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.
7.4 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale
premiului, raspunderea apartinand in totalitate producatorului bunului oferit ca premiu, caruia
potentialul castigator va trebui sa-i solicite remedierea oricarui defect in termenii si conditiile
stipulate in certificatul de garantie.
SECTIUNEA 8. CONTESTATIILE:
8.1 Contestatiile pe care orice Participant le are cu privire la procesul de determinare a
castigatorilor Concursului se pot face in termen de 48 de ore de la data afisarii numelor
castigatorilor pe site (prenume, nume, localitatede domiciliu/ resedinta, judet). Contestatia se
trimite Organizatorului prin e-mail la adresa mira.sfura@graffitipr.ro, cu urmatoarele date:
i) numele, domiciliul, date de identificare;
ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia;
8.2 Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore lucratoare de la data primirii si vor fi
comunicate contestatorului in scris la adresa de e-mail de contact.

SECTIUNEA 9. DREPTURI, OBLIGATII, RESPONSABILITATI
9.1 Inscrierile inainte sau dupa Perioada Concursului, mentionata in Regulament, in Sectiunea
3, nu se iau in considerare.
9.2 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte
probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet
a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot
imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea
accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita
inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.
9.3 Organizatorul nu are obligatia de a verifica si nu este responsabil pentru autenticitatea
numelui de utilizator, numelui vizitarorilor Websiteului sau in cazul in care acesta afecteaza
drepturile tertilor, in special dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume
comercial, dreptul la o marca comerciala sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

O data cu inscrierea in Concurs, fiecare Participant declara pe propria raspundere ca este
titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala inclusiv dar fara a se limita la drepturile
de autor in privinta oricarui material utilizat pentru participarea la Concurs sau persoana
indreptatita si răspunde pentru cazurile in care anumite materiale inscrise de catre Participanti in
Concurs încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terti sau sunt luate din diverse
surse.
In cazul in care Organizatorul si/sau Partenerul vor/va primi in perioada desfasurarii
Concursului informari oficiale in masura sa demonstreze ca un anumit material ce compune
video-ul inscris de un Participant incalca legile ori prezentul Regulament, acesta poate lua
decizia de a descalifica Participantul respectiv.
9.4 Participantul este pe deplin responsabil pentru fiecare actiune a sa in cadrul acestui
Concurs. Participantul este unicul responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care
pot aparea ca urmare a participarii la aceast Concurs.
9.5 Participantii sunt obligati sa se inscrie in Concurs folosind date de contact valide si
complete, acestea fiind necesare pentru verificarea si validarea eventualilor castigatori.
9.6 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale
premiului, raspunderea apartinand in totalitate producatorului bunului oferit ca premiu, caruia
potentialul castigator va trebui sa-i solicite remedierea oricarui defect in termenii si condiţiile
stipulate in certificatul de garantie.
9.7 Prin înscrierea la Concurs, Participantii ii permit Organizatorului sa utilizeze toate si oricare
elemente componente ale dreptului la propria imagine – astfel cum este recunoscut de lege – ce
apartine fiecărui Participant si deriva generic din participarea acestora la Concurs, in scopul
promovării prezentului Concurs precum si a oricaror editii ale concursurilor / sau programelor
dezvoltate de Organizator sub brandul „Fairy”.
9.8 Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situatiile in care Participantii inscriu
pe Website sau in formularul de inscriere date de contact incorecte si din aceste cauze
Organizatorul nu va putea contacta Participantii la Concurs pentru a le transmite diverse
informatii cu privire la Concurs.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE:
10.1 Daca sunt indeplinite conditiile legale pentru astfel de operatiuni, Organizatorul se obliga
sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre
castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de
natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
castigatorului.

10.2 De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale
aferente acestora revin proprietarului.
10.3 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (cheltuieli legate
de accesul la Internet in vederea inscrierii in Concurs sau a solicitarii Regulamentului etc. si
celor necesare pentru realizarea filmulerelor/ fotografiilor necesare participarii ).

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR:
11.1 In vederea desfasurarii Concursului, Partenerul prelucreaza datele personale ale
Participantilor la aceasta Concurs in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator
inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
in baza notificarii nr 16452. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu
vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai
Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de
legislatia in vigoare.
11.2 Prin inscrierea in Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul si cu
faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Partenerului. Datele
personale colectate nu vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite
materiale informative despre produsele si serviciile Partenerului si ale partenerilor sai, prin orice
mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS).
11.3 Partenerul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor.
Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001,
urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la
interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
11.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Partener, la cerere si in mod gratuit pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si
legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei
prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au
dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Partenerului, stergerea sau actualizarea
datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor
drepturi, Participantul la Concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata de catre
parintele sau tutorele sau cu datele de identificare din preambulul acestui Regulament.
11.5 Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor si
realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.

SECTIUNEA 12. LITIGII:
12.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane
de la sediul Organizatorului.
SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA:
13.1 Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate
fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta
din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria
acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve
si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate
interzice sau modifica termenii Regulamentului.
13.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si
continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata,
conform prevederilor C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice
participantilor la Concurs pe pagina Concursului (https://gatestefaralimite.protv.ro), in termen
de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Prezentul Regulament s-a incheiat la data de 20.05.2015, data de la care intra in vigoare.

Organizatorul
GRAFFITI PUBLIC RELATIONS S.R.L
Bogdan Tomoiaga
Director Executiv

