Regulamentul Concursului „CEL MAI FRUMOS GAND PENTRU PADURE”
1. DENUMIREA SI ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1. Denumirea Concursului este: „ CEL MAI FRUMOS GAND PENTRU PADURE” (denumit în
continuare si „Concursul”).

1.2. Organizatorul Concursului este Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA, cu sediul în Bucuresti,
Str. Petricani nr. 9A, sector 2, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/450/1991 si CUI
1590120, tel: 021.317.10.05; fax: 021.316.84.28, (denumit în continuare „Organizatorul” sau
“ROMSILVA”).
2. REGULAMENTUL CONCURSULUI
2.1. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament (“Regulamentul”). Regulament
inseamna prezentul document, inclusiv asa cum acesta va fi modificat, inclusiv toate si oricare dintre
regulile Concursului si care sunt obligatorii in mod neconditionat pentru toti Participantii.
2.2. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului pe website-ul: www.rosilva.ro si/sau pe pagina de
facebook https://www.facebook.com/concursromsilva, precum si prin orice alte modalitati impuse
conform legislatiei aplicabile din Romania.
3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS
3.1. La Concurs pot sa participe orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii
(denumite impreuna in cadrul prezentului Regulament “Participantii” si fiecare dintre acestia
“Participantul”):
a) s-au inscris la Concurs fie prin trimiterea unui text scurt de maximum 160 de caractere, text care sa
aiba tema: “Un gand pentru padure” (denumit in continuare “Textul” sau “Materialul” sau “Gandul”) pe
adresa de email: concurs@rnp.rosilva.ro, fie prin postarea Materialului pe pagina de facebook
https://www.facebook.com/concursromsilva.
b) au varsta cuprinsa intre 7 ani impliniti cel tarziu la data de 11.01.2016 si 18 ani neimpliniti la data de
11.01.2016;
c) au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
d) au obtinut toate incuviintarile si/sau acordurile si/sau aprobarile prevazute de reglementarile legale
in vigoare in vederea participarii la Concurs, cu toate efectele ce decurg din aceasta;
3.2. Participantul include si oricare si toti reprezentantii sai autorizati si/sau persoane care trebuie sa-si
dea incuviintarea, conform reglementarilor legale in vigoare, ori de cate ori este necesar conform
reglementarilor legale in vigoare.
3.3. Inscriererea si participarea la concurs sunt gratuite.
4. SECTIUNILE CONCURSULUI; INSCRIEREA SI PARTICIPAREA LA CONCURS ;
CONDITII PRIVIND MATERIALUL
4.1. Un Participant poate participa la Concurs cu un singur Material, constand intr-un text scurt de
maximum 160 de caractere, care sa raspunda temei “Un gand pentru padure” (“Tema Concursului”).
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4.2. Pentru evitarea oricarui dubiu, in vederea participarii la Concurs, Participantii trebuie sa se inscrie la
Concurs fie prin trimiterea Materialului pe adresa de email: concurs@rnp.rosilva.ro, fie prin postarea
Materialului pe pagina de facebook https://www.facebook.com/concursromsilva.
4.3. Materialul trebuie sa apartina Participantului, sa fie scris/realizat de acesta si acesta sa fie autorul
exclusiv al acestuia.
4.4. Inscrierea la concurs se poate face DOAR in perioada 11 ianuarie 2016, orele 00:00 - 05 aprilie 2016,
orele 23:59.
4.5. Materialul trebuie sa fie in limba romana.
4.6. Materialele, precum si orice materiale de follow-up si/sau postari si/sau statusuri pe contul de
Facebook in legatura cu Concursul, ale Participantilor, indiferent de natura acestora, trebuie sa:
 NU contina injurii;
 NU contina sau sa sugereze orice forma de violenta sau sa contina orice scene în care se produce sau
se sugereaza durere cuiva, scene de violenta sexuala sau de cruzime;
 NU prezinte sau sa sugereze încalcari ale reglementarilor legale in vigoare sau orice modalitati prin
care aceasta ar putea fi incalcate;
 NU prezinte sau sa sugereze consum de droguri si/sau alcool si/sau tigari si/sau a altor substante
interzise conform reglementarilor legale in vigoare;
 NU promoveze sau sa sugereze rasismul si/sau discriminarea de orice fel;
 NU aiba caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
 NU poata aduce prejudicii vreunei persoane;
 NU contina drepturi ale unor terte parti;
 NU contina publicitate sau materiale promotionale ale unor terte parti;
 NU contina marci ale unor terte parti;
 NU contina materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste
sau xenofobe.
4.7. Materialele trebuie sa indeplineasca si orice alte conditii mentionate in prezentul Regulament.
5. ETAPE; JURIUL, CRITERIILE DE JURIZARE SI DESEMNAREA CÂSTIGĂTORILOR
5.1. Juriul (“Juriul”) va fi format din 5 persoane desemnate de Organizator.
5.2. Juriul va evalua Materialele si va realiza jurizarea.
5.3. Jurizarea.
5.3.1. Se vor evalua toate Materialele trimise de catre Participantii la Concurs.
5.3.2. Criteriile de jurizare vor fi urmatoarele:
a) originalitatea în tratarea subiectului;
b) creativitatea în tratarea subiectului;
c) capacitatea de a oferi informatie;
d) memorabilitate;

5.3.3. Pentru fiecare Material se vor acorda punctaje de la 1 la 5 pentru fiecare dintre criteriile de jurizare
si se vor aplica la fiecare dintre Materiale, urmand sa se ia in considerare pentru desemnarea
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Castigatorilor, Materialele care au cel mai mare punctaj, Premiile urmand a fi acordate in functie de
numarul de puncte obtinute si sub conditia validarii Castigatorilor conform art. 7.3. de mai jos.
5.3.4. Pentru evitarea oricărui dubiu, Juriul poate desemna intre 1 si 13 Câştigători, inclusiv, sau niciun
Câştigător, fără a fi obligat să justifice în vreun fel decizia luată în acest sens.
6. PREMIILE
6.1. În cadrul Concursului se vor acorda urmatoarele Premii (fiecare dintre acestea denumit in cuprisul
prezentului Regulament “Premiul” si impreuna ”Premiile”):
I. Fiecare dintre Participantii ale caror Materiale au obtinut primele 3 cele mai mari punctaje in
urma jurizarii si care au fost validati drept Castigatori in conditiile art. 7.3. de mai jos, vor primi
cate un Premiu constand intr-o participare intr-o tabara de vara, in perioada vacantei scolare
de vara a anului scolar 2015-2016, de max. 9 nopti/10 zile, in perioada 25 iunie 2016 – 11
septembrie 2016 (“Tabara”) – Premiul Tabara;
II. Fiecare dintre Participantii ale caror materiale au obtinut urmatoarele 10 cele mai mari punctaje
dupa cele 3 mentionate la punctul I anterior , in urma jurizarii si care au fost validati drept
Castigatori in conditiile art. 7.3. de mai jos, vor primi cate un Premiu constand intr-o tableta
Evolio Axis 7 HD, Quad Core – Premiul Tableta.

6.2.
Tabara oferită ca Premiu include transport tur-retur, cu plecare din Bucuresti si retur in Bucuresti,
cazare pentru max. 9 nopti/10 zile si 3 mese/zi.

6.3. Valoarea estimativa a tuturor Premiilor este: 15.000 lei. Valoarea exacta a Premiilor va depinde de
cate Premii vor fi inmanate si costul efectiv de la momentul acordarii premiilor.
6.4. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica Premiile Concursului.
6.5. Premiile nu se pot transfera.
6.6. Fiecare Participant poate castiga maximum un Premiu.
7. DESEMNAREA SI VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1. Participantii care primesc cele mai mari punctaje, conform jurizării, vor putea fi desemnati
Câstigători (denumiti în continuare „Câstigătorii” si fiecare dintre acestia „Câstigătorul” ) doar dupa
validarea acestora conform celor de mai jos..
7.2. Participantii care primesc cele mai mari punctaje, conform jurizării si care ar putea fi desemnati
Castigatori, vor fi anunţaţi în maximum 10 zile de la data desemnării acestora, desemnarea urmand sa se
faca pana cel tarziu la data de 15 aprilie 2016.
7.3. Participantii care primesc cele mai mari punctaje, conform jurizării si care ar putea fi desemnati
Castigatori, vor fi anuntati prin trimiterea unui email la adresa de email de pe care s-a transmis Gandul
si/sau prin trimiterea unui mesaj privat pe pagina de facebook de pe care s-a postat Gandul, despre faptul
ca au obtinut unul dintre cele mai mari punctaje in urma jurizarii, care i-ar putea indreptati in vederea
desemnarii si validarii acestora drept Castigatori, iar in vederea desemnarii si validarii acestora drept
Castigatori, acestia au obligatia de a transmite Organizatorului, Formularul continand si o declaratie pe
proprie raspundere de indeplinire a conditiilor de participare (“Formularul”), Formular care va fi
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comunicat acestora de catre Organizator. Participantii care sunt anuntati de Organizator despre faptul ca
au obtinut unul dintre cele mai mari punctaje in urma jurizarii si ar putea fi desemnati Castigatori, nu au
dreptul sa modifice Formularul, acesta urmand sa fie completat si semnat conform celor mentionate in
acesta. Fiecare dintre Participantii care sunt anuntati de Organizator despre faptul ca au obtinut unul
dintre cele mai mari punctaje in urma jurizarii si ar putea fi desemnati Castigatori, trebuie sa trimita
Formularul completat si semnat in mod corespunzator in max. 5 zile de la data la care au fost anuntati ca
au obtinut unul dintre cele mai mari punctaje in urma jurizarii si ar putea fi desemnati Castigatori.
Formularul va fi trimis scanat la adresa de email concurs@rnp.rosilva.ro. Participantul mentionat in
Formular trebuie sa fie una si aceeasi persoana cu autorul Materialului.
7.4. Participantii care sunt anuntati de Organizator despre faptul ca au obtinut unul dintre cele mai mari
punctaje in urma jurizarii si ar putea fi desemnati Castigatori si care nu trimit Formularul completat si
semnat in mod corespunzator in termenul de max. 5 zile anterior mentionat, nu vor putea fi validati de
catre Organizator si nu vor mai putea beneficia de vreun Premiu. In acest caz, Organizatorul va contacta,
in vederea completarii locurilor Participantilor care nu au trimis in mod corespunzator Formularul
completat si semnat si nu au putut fi validati, urmatorii Participanti ca si punctaj, in vederea validarii,
pentru acestia din urma aplicandu-se aceeasi procedura in vederea validarii (respectiv acestia vor trebui
sa trimita Formularul completat si semnat in mod corespunzator, la adresa de email
concurs@rnp.rosilva.ro., in max. 5 zile de la data la care au fost anuntati ca au obtinut unul dintre cele
mai mari punctaje in urma jurizarii si ar putea fi desemnati Castigatori; in caz contrar, acestia nu vor
putea fi validati de catre Organizator si nu vor mai putea beneficia de vreun Premiu), clasamentul urmand
sa se modifice in mod corespunzator in conformitate cu punctajul primit de fiecare Participant.
Organizatorul va acorda Premiile doar pentru Participantii care au fost validati in urma trimiterii
Formularului completat si semnat corespunzator, dupa expirarea termenelor mai sus mentionate.
7.5. Pana cel tarziu la data de 15 mai 2016, Organizatorul va anunta Castigatorii rezultati in urma
validarii, despre castigarea Premiilor.
7.6. Tabara si/sau perioada exactă a Taberei va fi stabilită de comun acord, in scris, cu toţi Câştigătorii
Premiului Tabara, pana cel tarziu la data de 30.05.2016. Organizatorul va propune fiecarui Castigator al
Premiului Tabara câteva variante (max. 5)(“variantele”) constand in tabere a cate o perioada de max. 9
nopti/10 zile fiecare (în cadrul perioadei 25 iunie 2016 – 11 septembrie 2016) urmând ca toţi Câştigătorii
Premiului Tabara, de comun acord, in scris, cu Organizatorul, să agreeze dintre aceste tabere si/sau
perioade propuse de Organizator, tabara si perioada exactă în care fiecare dintre Câştigători ai Premiului
Tabara vor efectua tabara. În cazul în care nu va exista un acord in scris între/cu Câştigători(i)
Premiului Tabara, Organizatorul va stabili tabara si, respectiv, perioada de max. 9 nopti/10 zile în care
toti Câştigătorii Premiului Tabara vor efectua tabara, fără să solicite acordul Castigatorilor şi fără vreun
drept de compensare pentru aceştia. În cazul în care, indiferent de motiv, oricare dintre Câştigătorii
Premiului Tabara nu semneaza documentele necesare in vederea acordarii Premiului Tabara pana la
data de 30.05.2016 sau nu poate participa la desfasurarea taberei, în perioada de max. 9 nopti/10 zile, aşa
cum aceasta a fost agreată de toţi Câştigătorii Premiului Tabara sau stabilită de Organizator, după caz,
Câştigătorul respectiv al Premiului Tabara nu va mai participa la alta Tabara şi nu va mai putea
Beneficia de Premiul Tabara sau alt Premiu, fără vreun drept de compensare pentru acesta.
7.7. Organizatorul va putea face publice numele, prenumele şi domiciliul/reşedinţa Câştigătorilor şi
câştigurile acordate pe canalele de comunicare ale Concursului. Fără a afecta generalitatea celor anterior
menţionate, numele, prenumele şi domiciliul/reşedinţă Câştigătorilor vor putea fi făcute publice prin
publicarea pe contul de Facebook al Organizatorului.
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7.8. Acordarea şi înmânarea Premiilor se va face Participantilor Castigatori care vor prezenta certificatul
de nastere sau cartea de identitate, dupa caz, în prezenta reprezentantilor sai autorizati sau persoanelor
care trebuie sa-si dea incuviintarea, conform reglementarilor legale in vigoare, dupa caz, care vor
prezenta un act de identitate valabil.
7.9. Câştigătorii au obligaţia să se prezinte în vederea identificării, validării finale, acordării şi înmânării
Premiilor, în prezenta reprezentantilor sai autorizati sau persoanelor care trebuie sa-si dea incuviintarea,
conform reglementarilor legale in vigoare, dupa caz, în termenul şi la adresa indicate de Organizator si sa
semneze documentele aferente acordarii si/sau inmanarii premiilor, în caz contrar Organizatorul are
dreptul să nu mai acorde Premiul Câştigătorilor care nu respectă aceste obligaţii, Organizatorul fiind
exonerat de orice răspundere privind acordarea Premiilor in acest caz.
7.10. De asemenea, toti Câştigătorii trebuie să urmeze orice procedura indicată de Organizator pentru
acordarea şi înmânarea Premiilor.
8. DECLARATII SI GARANTII
8.1. Prin trimiterea Gandului la adresa de email concurs@rnp.rosilva.ro sau prin postarea Gandului pe
pagina de facebook https://www.facebook.com/concursromsilva, fiecare Participant declara ca a citit
Regulamentul Concursului, că a obtinut toate incuviintarile si/sau acordurile si/sau aprobarile prevazute
de reglementarile legale in vigoare in vederea participarii la Concurs, cu toate efectele ce decurg din
aceasta si indeplineste integral conditiile de participare enuntate la art. 3.1. din prezentul Regulament,
este de acord cu Regulamentul si se obliga in mod expres sa il respecte in totalitate si in mod
corespunzator.
8.2. Prin trimiterea Gandului la adresa de email concurs@rnp.rosilva.ro sau prin postarea Gandului pe
pagina de facebook https://www.facebook.com/concursromsilva, fiecare Participant declara ca este de
acord in mod expres cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului.
8.3. Prin inscrierea la Concurs fiecare Participant, se obliga in mod irevocabil, expres, neechivoc si
neconditionat sa repecte in totalitate si in mod corespunzator prezentul Regulament.
8.4. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, prin inscrierea la Concurs, fiecare Participant,
confirma in mod irevocabil, expres, neechivoc si neconditionat (ca): (i) a citit si inteles Regulamentul,
este de acord cu Regulamentul si accepta sa respecte in totalitate termenii si conditiile acestuia; (ii) a
inteles si este de acord ca, in cazul în care oricare dintre Participanti si/sau Materialele nu respecta in
totalitate si in mod corespunzator oricare din termenii si conditiile prezentului Regulament, Participantul
respectiv poate fi exclus din Concurs si/sau Participantul respectiv poate sa nu mai fie desemnat
Castigator si/sau Organizatorul are dreptul sa nu mai acorde Premiul respectivului Castigator.
8.5. Prin inscrierea la Concurs fiecare Participant, este de acord in mod irevocabil, expres, neechivoc si
neconditionat ca textele si/sau postarile si/sau materialele de follow-up vor putea fi postate de
Organizator pe orice canale de comunicare, inclusiv pe internet, pe site-ul si contul de facebook al
Organizatorului, dar si pe alte site-uri, inclusiv dupa incheierea Concursului, fara niciun fel de plata sau
alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului.
8.6. Prin inscrierea la Concurs, fiecare Participant, este de acord in mod irevocabil, expres, neechivoc si
neconditionat ca in cazul in care va fi desemnat drept Castigator, prestatia realizata cu ocazia participarii
la Concurs, desemnarii sale si/sau a acordarii Premiilor va putea fi inregistrata de Organizator pe suport
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audio, suport foto, suport audiovizual si/sau pe orice alt tip de suport, materialele astfel obtinute urmand
sa fie folosite de Organizator conform necesitatilor acestuia. Astfel, prin inscrierea la Concurs fiecare
Participant este de acord in mod irevocabil, expres, neechivoc si neconditionat cu faptul ca, in cazul in
care va fi desemnat drept Castigator, numele si prenumele si/sau imaginea si/sau vocea sa si/sau orice
prestatie a sa cu ocazia desemnarii si/sau a acordarii premiilor si sau orice inregistrare a sa si/sau orice
Materiale si/sau texte si/sau postari si/sau materiale de follow-up sa poata fi facute publice si/sau folosite
de Organizator conform necesitatilor proprii, fara niciun fel de plata sau alte obligatii suplimentare din
partea Organizatorului.
8.7. Prin inscrierea la Concurs fiecare Participant, este de acord in mod irevocabil, expres, neechivoc si
neconditionat ca va respecta deciziile Juriului si ale Organizatorului in legatura cu Concursul si, in
masura maxima permisa de reglementarile legale in vigoare, renunta la orice drept de a contesta oricare
din aceste decizii.
8.8. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, prin inscrierea la Concurs, fiecare Participant,
declara in mod irevocabil, expres, neechivoc si neconditionat ca Materiale nu vor contine drepturi ale
unor terte parti.
8.9. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, prin inscrierea la Concurs, fiecare Participant,
declara in mod irevocabil, expres, neechivoc si neconditionat ca este autorul exclusiv al Materialelor si
nu a cedat niciun drept, de nicio natura, in legatura cu Materialele, catre vreo terta parte si nici nu va ceda
vreun drept catre vreo terta parte, in legatura cu Materialele, care ar putea duce la
incalcarea/nerespectarea corespunzatoare a Regulamentului sau ar putea afecta in vreun fel orice drept al
Organizatorului.
9. RASPUNDERI SI RESPONSABILITĂTI
9.1. Prin inscrierea la Concurs, fiecare Participant (inclusiv reprezentantii sai autorizati sau persoanele
care trebuie sa-si dea incuviintarea, conform reglementarilor legale in vigoare, dupa caz, in masura
maxima permisa de reglementarile legale in vigoare) se obliga in mod expres, neechivoc si neconditionat
sa apere si despăgubeasaca Organizatorul de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în
justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate etc.) sau altor drepturi protejate, legate de Materiale.
9.2. Prin inscrierea la Concurs fiecare Participant (inclusiv reprezentantii sai autorizati sau persoanele
care trebuie sa-si dea incuviintarea, conform reglementarilor legale in vigoare, dupa caz, in masura
maxima permisa de reglementarile legale in vigoare)se obliga in mod expres, neechivoc si neconditionat
sa apere si despăgubeasaca Organizatorul de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în
justiţie, ce rezultă din încălcarea/nerespectarea corespunzatoare a Regulamentului si/sau din orice actiuni
si/sau omisiuni in legatura cu Premiile.
9.3. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, in limita maxima permisa de reglementarile
legale in vigoare, Organizatorul nu este responsabil in niciun fel si in niciun mod pentru actiunile
Participantilor pe durata Concursului, Participantii fiind in mod exclusiv raspunzatori in aceste cazuri.
9.4. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, in limita maxima permisa de reglementarile
legale in vigoare, Organizatorul nu este responsabil in niciun fel si in niciun mod pentru inscriererea
Participantilor la Concurs in afara perioadei mentionate in Regulament, Participantii fiind in mod
exclusiv raspunzatori in aceste cazuri.
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9.5. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, Organizatorul nu este in niciun fel responsabil
în cazul în care oricare dintre Câstigători nu pot fi contactati la numerele de telefon si adresele de email
indicate la inscrierea la Concurs si/sau in cazul in care oricare dintre Castigatori nu urmeaza procedura
necesara pentru acordarea si inmanarea Premiilor, in oricare din aceste cazuri Organizatorul are dreptul
sa nu mai acorde Premiul respectivului Castigator, fara a fi obligat sa justifice in vreun fel decizia luata in
acest sens si fara drept de compensare pentru respectivul Castigator.
9.6. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, Organizatorul nu este responsabil in niciun fel
si in niciun mod pentru actiunile si/sau omisiunile Castigatorilor care duc in mod direct si/sau indirect la
neacordarea Premiilor, Câstigătorii fiind in mod exclusiv raspunzatori in aceste cazuri.
9.7. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, Organizatorul nu este responsabil in niciun fel
si in niciun mod pentru orice erori inregistrate de/pe Platforma si/sau incapacitatea unor Participanti de a
accesa Platforma, de a completa Formularul de Inscriere si/sau de a incarca arhiva in mod corespunzator,
incluzand fara limitare cazurile generate de defectiuni tehnice si/sau providerul de internet si/sau
conexiunea la internet a Participantilor.
9.8. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, in limita maxima permisa de reglementarile
legale in vigoare, Organizatorul nu este responsabil in niciun fel si in niciun mod in cazul in care terte
Parti detin orice drepturi legate de Materiale, texte si/sau si/sau materiale de follow-up si/sau cazul in
care Materialele, textele si/sau postarile si/sau materialele de follow-up respective încalcă orice drepturi
si/sau prejudiciază imaginea vreunei persoane fizice sau juridice, Participantii fiind in mod exclusiv
raspunzatori in aceste cazuri.
9.9. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, in limita maxima permisa de reglementarile
legale in vigoare, Organizatorul nu este responsabil in niciun fel si in niciun mod in cazul in care
Participanii au furnizat date false si/sau eronate.
9.10. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, in limita maxima permisa de reglementarile
legale in vigoare, Organizatorul nu este obligat sa poarte vreo corespondenta cu Participantii.
9.11. Fara a afecta generalitatea celor anterior mentionate, in limita maxima permisa de reglementarile
legale in vigoare, Organizatorul nu este responsabil in niciun fel si in niciun mod in cazul in care
Participanii nu iau la cunostinta (in timp util) de orice modificari aduse Regulamentului si/sau
Concursului.
10. DREPTURI
Prin inscrierea la Concurs, fiecare Participant confirma ca cedeaza catre Organizator in mod irevocabil,
expres, neechivoc, neconditionat si perpetuu, toate drepturile patrimoniale si drepturile conexe acestora
(denumite in cadrul prezentului Regulament ”drepturile”) aferente folosirii de catre Organizator inclusiv
pe orice canale de comunicare, a numelui si prenumelui si/sau imaginii si/sau vocii si/sau oricarei
prestatii si/sau oricarei inregistrari si/sau a oricaror Materiale si/sau postari si/sau materiale de follow-up
pentru a promova Concursul si/sau pentru alte actiuni de promovare conexe si/sau pentru a le folosi in
orice alt mod in conformitate cu prezentul Regulament, fara niciun fel de plata sau alte obligatii
suplimentare din partea Organizatorului.
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11. DATE CU CARACTER PERSONAL
11.1. Prin inscrierea la Concurs fiecare Participant, precum si reprezentantii sai autorizati sau persoanele
care trebuie sa-si dea incuviintarea, conform reglementarilor legale in vigoare, dupa caz, in masura
maxima permisa de reglementarile legale in vigoare, sunt de acord in mod expres, neechivoc si
neconditionat ca datele sale/lor cu caracter personal precum si orice alte date, puse la dispozitia/transmise
Organizatorului cu ocazia inscrierii in Concurs si/sau cu ocazia identificarii, validarii, acordarii si
inmanarii Premiilor si/sau cu orice alta ocazie, in legatura cu Concursul si/sau cu Premiile: (i) sa fie
incluse in baza de date a Organizatorului; (ii) sa fie prelucrate in orice mod de Organizator in legatura cu
Regulamentul si Concursul, in vederea organizarii si derularii Concursului; (iii) sa fie prelucrate in orice
mod de Organizator in vederea promovarii Concursului si/sau a altor actiuni de promovare conexe
("reclama, marketing si publicitate"), inclusiv pe orice canale de comunicare; iv) sa fie prelucrate in orice
mod de Organizator in vederea identificarii, validarii, achizitionarii, acordarii si inmanarii Premiilor; v)
sa fie prelucrate de Organizator in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de reglementarile legale in
vigoare (ex. plata impozitului aferent Premiilor).
11.2. Tuturor Participantilor la acest Concurs le sunt respectate toate drepturile (ex. dreptul la informare,
dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi
supusi unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei) privind protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea
acestor drepturi, Participantii trebuie sa inainteze Organizatorului o cerere scrisa, datata si semnata, pe
care sa o depuna la sediul Organizatorului din Bucuresti, Str. Petricani nr. 9A, sector 2, cu exceptia
cazului in care legea prevede in mod expres o alta procedura. La cererea scrisă a Participantului, datată si
semnată, expediată către Organizator, acesta din urma se obligă să-i confirme solicitantului, în mod
gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale si/sau să rectifice,
actualizeze, blocheze, steargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare
nu este conformă dispozitiilor Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte si/sau
Participantul are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de
situația sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în
care exista dispozitii legale contrare.
11.3. Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru
confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.
11.4. Numele si prenumele Castigatorilor vor fi facute publice.
11.5. Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie, iar in cazul in care nu sunt furnizate toate
datele solicitate, Participantul nu poate participa la Concurs si/sau Premiul nu va putea fi acordat catre
Casigatorul respectiv, dupa caz.
11.6. Fiecare dintre Participanti, la momentul inregistrarii la Concurs, isi va da in mod expres
consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin semnarea unui document in
care se va specifica ca este de acord cu Regulamentul si cu prelucrarea datelor cu caracter personal
conform Regulamentului.
12. CLAUZE DIVERSE
12.1. În cazul în care oricare dintre Participanti si/sau Materialele nu respecta in totalitate si in mod
corespunzator oricare din termenii si conditiile prezentului Regulament, Participantul respectiv poate fi
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exclus din Concurs.
12.2. În cazul în care oricare dintre Participantii care ar putea fi desemnat Castigator si/sau Materialele
acestora nu respecta in totalitate si in mod corespunzator oricare din termenii si conditiile prezentului
Regulament, Participantul respectiv poate sa nu mai fie desemnat Castigator.
12.3. În cazul în care oricare dintre Câstigători si/sau Materialele acestora nu respecta in totalitate si in
mod corespunzator oricare din termenii si conditiile prezentului Regulament si/sau informatiile si/sau
datele furnizate de oricare dintre Participantii Câstigători nu sunt complete, corecte si adevarate sau sunt
diferite fata de cele furnizate la momentul inscrierii in Concurs, Organizatorul are dreptul sa nu mai
acorde Premiul respectivului Castigator.
12.4. Concursul cu toate etapele sale se va desfăsura pe teritoriul României, urmând a fi promovat pe
orice canale de comunicare considerate necesare de Organizator (”canalele de comunicare”), inluzand
fara limitare site-ul www.rosilva.ro, pagina de facebook https://www.facebook.com/concursromsilva,
bloguri partenere si alte platforme online.
12.5. Nu se acorda contravaloarea in bani a Premiilor care nu reprezinta sume de bani.
13. TAXE SI IMPOZITE
In masura impusa de reglementarile legale in vigoare, Organizatorul va calcula, retine si vira la bugetul
de stat impozitul aferent veniturilor din Premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in
Romania. Suma reprezentand impozitul cade în sarcina Organizatorului.
14. LITIGII SI LEGEA APLICABILA
14.1. Orice dispută dintre Organizator si oricare din Participanti si Câstigător va fi rezolvată pe cale
amiabilă; în caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecătoresti române competente din
Bucuresti, excluzand posibilitatea referirii la conflictele de legi.
14.2. Contractul va fi interpretat si guvernat de legea romana, care este legea aplicabila in cazul oricarei
dispute care poate aparea in legatura cu prezentul Contract, excluzand posibilitatea referirii la conflictele
de legi.
15. INFORMATII
În cazul în care, pe perioada Concursului, Participantii doresc sa afle mai multe amanunte in legatura cu
Concursul, precum si pentru eventuale sugestii si/sau reclamatii, acestia pot contacta Organizatorul la
adresa de e-mail concurs@rnp.rosilva.ro.
16. CLAUZE FINALE
16.1. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai uşoara referinţă şi nu afectează în nici un fel
interpretarea Regulamentului.
16.2. Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul si/sau Concursul si/sau drepturile de a
suspenda, inceta, prelungi sau schimba Concursul integral sau partial, fara sa solicite acordul
Participantilor si fara vreun drept de compensare pentru acestia, cum ar fi, dar fara a se limita la:
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prevederile care reglementeaza modul de derulare a Concursului, conditiile de participare la Concurs,
data de inceput si data de sfarsit a inscrierilor; oricare dintre acestea urmeaza sa intre in vigoare incepand
cu data afisarii lor pe www.rosilva.ro.
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