REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
AMAZON TECHON CHALLENGE

NU ESTE NECESAR SA ACHIZITIONATI NICIUN PRODUS SAU SA ACHITATI O
SUMA DE BANI PENTRU A VA PUTEA INSCRIE SAU CASTIGA. CONCURSUL ESTE
DESCHIS CETATENILOR CU RESEDINTA IN ROMANIA („TARA DE CONCURS”).
INSCRIEREA LA ACEST CONCURS CONSTITUIE ACCEPTAREA, DE CATRE DVS., A
PREZENTULUI REGULAMENT OFICIAL.
Concursul Amazon TechOn Challenge („Concursul”) reprezinta un concurs de aptitudini in
care Concurentilor li se va solicita sa rezolve anumite probleme de informatica prin intermediul
unor programe pentru calculator („Solutiile”). Solutiile vor fi evaluate in conformitate cu
prezentul Regulament Oficial. Premiile vor fi acordate Concurentilor ale caror Solutii primesc, la
evaluare, cel mai mare punctaj in functie de criteriile de jurizare. Pentru detalii complete, va
rugam sa cititi punctele de mai jos.
1.

CONTRACT PRODUCATOR DE EFECTE JURIDICE

Pentru a va putea inscrie in Concurs, este necesar sa va exprimati acordul fata de prezentul
Regulament Oficial („Regulamentul”). Prin urmare, va rugam sa cititi acest Regulament
inainte de inscriere, pentru a va asigura ca il intelegeti si ca sunteti de acord cu continutul sau.
Sunteti de acord ca incarcarea unui Rezultat constituie acordul Dvs. expres fata de prezentul
Regulament. Nu puteti transmite un Rezultat si nu va calificati pentru a putea primi premiile
descrise in prezentul Regulament decat daca va exprimati acordul expres fata de acesta.
Prezentul Regulament constituie un contract producator de efecte juridice intre Dvs.
(„Concurentul”) si Amazon in legatura cu Concursul.
2.

ELIGIBILITATE

Acest Concurs este deschis numai Concurentilor care indeplinesc urmatoarele criterii: 1)
Concurentul are varsta minima de 18 ani la momentul inscrierii candidaturii. In mod contrar,
concurentul trebuie să obţină acordul părinţilor sau al tutorelui legal pentru a se înscrie şi a
participa la acest Concurs, consimtamant care se va obtine prin completarea si semnarea Anexei
1 la acest Regulament şi care se va pune la dispoziţia Organizatorului la simpla solicitare. In
lipsa acordului, participanţii cu vârste sub 18 ani vor fi eliminaţi sau descalificaţi din Concurs ;
2) Concurentul are resedinta permanenta in Tara de Concurs; si (3) Concurentul are acces la
Internet. Salariatii, stagiarii, contractantii, reprezentantii si functionarii ai Amazon sau ai
oricarei alte entitati care are raporturi profesionale cu Concursul sau care furnizeaza premiile
pentru Concurs precum si societatile-mama, filialele, societatile afiliate ale acestora si
administratorii, functionarii, salariatii, agentii de publicitate si promovare, reprezentantii si
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agentii respectivi ai acestora („Societatile de Concurs”) si membrii familiilor Societatilor de
Concurs (parinti, frati, copii, soti/sotii si parteneri de viata ai fiecaruia dintre acestia, indiferent
unde isi au domiciliul sau resedinta) si membrii gospodariilor (indiferent daca exista relatii de
rudenie sau nu) ai respectivilor salariati, functionari si administratori nu sunt eligibili pentru a
participa la acest Concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica eligibilitatea si de a
decide in legatura cu orice disputa, in orice moment. Aceasta decizie va fi definitiva, neputand fi
contestata.
3.

ORGANIZATOR: Consursul este organizat de Amazon Development Center (Romania)

SRL, cu sediul in Str. Palat nr. 3E, Platinum Building (E2) etaj 2, Iasi, jud. Iasi, Romania
(„Amazon” sau „Organizatorul”),
4.

PERIOADA CONCURSULUI

Concursul va avea loc incepand cu ora 10:00 a zilei de 08 decembrie 2017 si se incheie la ora
10:00 a zilei de 15 decembrie 2017 („Perioada de Concurs”). Concurentii se pot inscrie
oricand in Perioada de Concurs.
5.

MODALITATI DE INSCRIERE

NU ESTE NECESAR SA ACHIZITIONATI NICIUN PRODUS SI NICI SA ACHITATI O SUMA
DE BANI PENTRU A VA PUTEA INSCRIE SAU CASTIGA. Pentru a va inscrie in Concurs,
vizitati pagina de internet a Concursului, la adresa http://challenge.amazontechon.com/.
(„Site-ul Concursului”) in Perioada de Concurs, si urmati instructiunile privind modalitatea
de participare la Concurs si incarcarea Rezultatelor.
6.

CERINTE DE PARTICIPARE

Solutiile incarcate trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii (denumite, impreuna, „Cerinte
de Participare”):
(a)

Nu vor contine materiale sau vreun alt tip de continut care este ilegal, ofensator sau care

incalca sau contravine in alt fel vreunei legi sau reglementari aplicabile in Romania.
(b)

Trebuie sa constituie o lucrare care nu contine, include sau foloseste in alt mod niciun fel

de continut, material sau element care este proprietatea unui tert sau care incalca in vreun fel
drepturi de proprietate intelectuala detinute de terti. Aceasta include, dar fara a se limita la,
orice lucrari, coduri sau elemente protejate prin drepturi de autor.
In Perioada de Concurs, Organizatorul, agentii acestuia si/sau Juriul (definit mai jos) vor evalua
fiecare Solutie incarcata pentru a se asigura ca indeplineste Cerintele de Participare.
7.

MEDIU

Concurentii pot folosi orice limbaj de programare pentru a rezolva problemele de programare,
cu ajutorul oricarui mediu de dezvoltare sau editor de text.
8.

CONCURSUL
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Pentru a castiga premiile, Concurentii vor trebui sa rezolve problemele de programare care le
vor fi prezentate pe Site-ul Concursului. In principiu, problemele constau in gasirea unor
strategii optime intr-o simulare, in functie de o serie de reguli bine definite care se regasesc pe
Site-ul Concursului. Pentru rezolvarea problemelor concurentii vor trebui sa genereze programe
intr-un limbaj descris in textul problemei, programe ce vor trebui incarcate/trimise prin
intermediul

Site-ul de Concurs. Aceste programe vor reprezenta Solutiile. Concurentii vor

trebui sa respecte cu strictete cerintele descrise in probleme pentru a obtine Solutii valabile.
Nerespectarea cerintelor specificate in probleme va conduce la obtinerea de Solutii invalide,
care nu vor fi punctate.
9.

JURIU SI PUNCTAJ

Fiecare Solutie care este incarcata in Site-ul de Concurs va fi punctata in functie de eficienta
strategiei pentru fiecare set de date in parte.
Concurentii pot transmite mai multe Solutii pentru un set de date, care vor fi punctate de catre
Juriu tinandu-se cont pentru clasament numai de Solutia care a obtinut punctajul maxim.
Punctajul final este suma punctajelor maxime acordate pentru fiecare set de date. Castigatorul va fi
Concurentul care obtine cel mai mare punctaj.
In cazul in care un Concurent inregistrat nu a transmis Solutia pentru un set de date, punctajul
pentru respectivul fisier va fi zero. O Solutie care nu este valida va primi punctaj zero.
Solutiile vor fi jurizate, in final, in functie de punctaje de catre un comitet de specialisti care
sunt angajati ai Amazon („Juriul”).
10.

EGALITATE

In situatia in care sunt obtinute punctaje egale, Concurentul care a obtinut primul cel mai mare
punctaj va fi pe locul superior in clasament.
11.

SELECTIA SI INSTIINTAREA CASTIGATORILOR

In cazul in care nu sunt incarcate Solutii, premiul nu va fi acordat. In cazul in care un potential
castigator este descalificat din orice motiv, Concurentul care are urmatorul cel mai mare
punctaj total va fi ales castigator. Castigatorul(ii) va/vor fi anuntat(i) prin email, dupa
incheierea perioadei de jurizare. In cazul in care un castigator nu raspunde incercarii de
instiintare in termen de doua zile de la prima incercare de instiintare, atunci respectivul
castigator va fi descalificat si va fi selectat un alt castigator din ceilalti concurenti care au
incarcate Rezultate eligibile, in functie de criteriile de jurizare cuprinse in prezentul
Regulament. Cu exceptia situatiilor interzise prin lege, fiecare castigator va trebui sa furnizeze
informatiile suplimentare ce ar putea fi solicitate de Organizator (cum ar fi codul scris de
concurent sau librariile pe care acesta le-a utilizat) in vederea jurizarii. Daca este necesar,
Organizatorului trebuie sa ii parvina toate documentele respective in termen de sapte zile de la
data incercarii de instiintare; in caz contrar, se va considera ca respectivul castigator a renuntat
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la premiu si va fi selectat un alt castigator in functie de criteriile de jurizare cuprinse in
prezentul Regulament. Castigatorul trebuie sa semneze documentele si sa le returneze conform
indicatiilor din prezentul document.
Toate solicitarile in legatura cu instiintarea, precum si orice alte cerinte cuprinse in
prezentul Regulament, vor fi aplicate intocmai. In situatia aparitiei unor erori in sistemul de
evaluare (fie erori umane, fie erori generate de sistemul hardware in sine) care au condus la
un rezultat incorect al Concursului, Juriul este singurul indreptatit sa verifice, sa evalueze si
sa corecteze eroarea, in scopul asigurarii unui rezultat corect al Concursului. Deciziile
Juriului sunt definitive, obligatorii si nu pot fi contestate.
Castigatorii alesi vor fi afisati pe Site-ul Concursului.
12.

PREMII

Castigatorii vor primi urmatoarele premii:
Locul intai: 10.000 (zece mii) RON;
Locul al doilea: 5.000 (cinci mii) RON;
Locul al treilea: 2.500 (doua mii cinci sute) RON;
Probabilitatea castigarii oricaruia dintre premii depinde de abilitatile Concurentilor. Premiile
vor fi acordate in termen de aproximativ 40 (patruzeci) zile de la primirea, de catre
Organizator, a documentelor finale de acceptare a premiului.
13.

TAXE

PREMIILE VOR FI ACHITATE CATRE CASTIGATORI NUMAI CU CONDITIA EXPRESA CA
ACESTIA SA FI TRANSMIS ORGANIZATORULUI TOATE DOCUMENTELE SOLICITATE DE
ORGANIZATOR

PENTRU

A-I

PERMITE

ACESTUIA

SA

INDEPLINEASCA

TOATE

CERINTELE LEGALE APLICABILE IN ROMANIA PRIVIND RAPORTAREA SI RETINEREA
IMPOZITELOR.
TOATE PREMIILE VOR REPREZENTA VALORI NETE SI NU VOR INTRA SUB INCIDENTA
IMPOZITELOR PE CARE ORGANIZATORUL ESTE OBLIGAT SA LE RETINA PRIN LEGE.
TOATE CELELALTE TAXE APLICABILE PREMIILOR INTRA IN RESPONSABILITATEA
EXCLUSIVA A CASTIGATORILOR. Pentru a putea primi premiul, castigatorii trebuie sa
transmita documentatia fiscala solicitata de organizator sau impusa in alt mod de legislatia din
Romania, la Organizator sau la autoritatea fiscala abilitata, in conformitate cu dispozitiile
legale aplicabile. Castigatorii sau reprezentantii legali sunt tinuti sa asigure ca respecta toate
dispozitiile legale fiscale aplicabile si cerintele de depunere.
In cazul in care un castigator nu transmite respectiva documentatie sau nu respecta legile in
cauza, dreptul de a primi premiul poate fi retras, iar Organizatorul va selecta un alt castigator,
in functie de criteriile de jurizare cuprinse in prezentul Regulament.
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14.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Amazon nu solicita transmiterea niciunui cod sau element care ar putea fi protejat in
conformitate cu legile aplicabile in materia proprietatii intelectuale. Pentru evitarea oricarei
neintelegeri, in relatia dintre Amazon si Concurent, Concurentul pastreaza titlul asupra tuturor
drepturilor de proprietate intelectuala si industriala (inclusiv drepturi morale) in legatura cu
orice cod folosit in rezolvarea unei probleme in cadrul Concursului. Prin exceptie de la cele de
mai sus, Concurentul va acorda Amazon un drept de utilizare limitat asupra codului utilizat
pentru rezolvarea problemelor din Concurs, exclusiv pentru scopul jurizarii si a validarii
rezultatelor.
15.

CONFIDENTIALITATE

Concurentii sunt de acord ca datele cu caracter personal completate cu ocazia inregistrarii,
inclusiv numele, adresa postala, numarul de telefon si adresa de email, pot fi prelucrate,
pastrate, comunicate si folosite in scopul si in cadrul Concursului, cu respectarea legilor si
reglementarilor legale aplicabile in Romania.
In plus, Concurentii inteleg ca aceste date pot fi folosite de Organizator pentru a verifica
identitatea, adresa postala si numarul de telefon al Concurentului, pentru eventualitatea
castigarii unui premiu.
De asemenea, castigatorii Concursului vor furniza datele contului bancar si codul numeric
personal si seria cartii de identitate pentru a putea primi premiile si pentru ca Organizatorul sa
isi poata indeplini obligatiile legale referitoare la retinerea la sursa si respectiv plata taxelor
aferente premiilor.
In conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va aducem la cunostinta
urmatoarele:
a)

Operatorul de date este Amazon Development Center (Romania) SRL;

b)

Datele Dvs. sunt colectate in scopul organizarii Concursului si pentru anuntarea
castigatorilor Concursului;

c)

Aveti dreptul de a accesa si de a retrage datele Dvs. cu caracter personal;

d)

Datele Dvs. cu caracter personal vor fi transferate si pastrate pe serverele Amazon
din Irlanda.

De asemenea, in calitate de persoana vizata, dispuneti de dreptul la informare, dreptul de acces
la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie fata de prelucrarea datelor cu
caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa
justitiei. Pentru a va exercita drepturile, puteti transmite o solicitare la urmatoarea adresa de
email: techonchallenge@amazon.com
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In cazul in care un potential participant nu furnizeaza datele solicitate cu ocazia inregistrarii,
atunci Rezultatele respectivului potential participant nu sunt eligibile.
16.

PUBLICITATE

Prin inscrierea in Concurs, in masura permisa de legile si reglementarile aplicabile, Concurentii
sunt de acord sa participe in orice activitate media sau promotionala in legatura cu Concursul si
sunt de acord si consimt ca numele si/sau fotografiile acestora sa fie folosite de Amazon si de
Societatile de Concurs, in cadrul activitatilor media sau promotionale.
17.

GARANTIE SI DESPAGUBIRI

Concurentii garanteaza ca rezultatele sunt obtinute ca urmare a propriilor lor lucrari originale
si, prin urmare, ca sunt proprietarii unici si exclusivi ai drepturilor asupra codului prin
intermediul caruia s-a ajuns la rezultatele depuse in cadrul Concursului si ca detin dreptul de a
depune rezultatele in Concurs. Fiecare Concurent este de acord sa nu transmita niciun rezultat
care (1) incalca drepturi de proprietate, drepturi de proprietate intelectuala, drepturi de
proprietate industriala, drepturi nepatrimoniale ale tertilor, sau vreun alt drept, inclusiv, dar
fara a se limita la, drepturi de autor, marci de comert, brevete, secrete comerciale, obligatii
privind viata privata, publicitea sau confidentialitatea; (2) este ofensator sau care (3) incalca in
orice alt mod legile aplicabile din Romania.
In masura maxima permisa de lege, fiecare Concurent despagubeste si convine sa
despagubeasca Amazon si Societatile de Concurs in permanenta fata de si in legatura cu orice
obligatie, pretentie, solicitare, pierdere, dauna, costuri si cheltuieli rezultate din orice actiune,
culpa sau omisiune a Concurentului si/sau din orice incalcare a vreunei garantii prevazute mai
sus. In masura maxima permisa de lege, fiecare Concurent convine sa apere, sa despagubeasca
si sa exonereze Societatile de Concurs fata de si in legatura cu oricare si toate pretentiile,
actiunile, procesele sau procedurile, precum si oricare si toate pierderile, obligatiile, daunele,
costurile si cheltuielile (inclusiv onorarii avocatiale rezonabile) aparute din sau acumulate ca
urmare a (a) oricarui rezultat sau a altui cod sau rezultat incarcat sau transmis in alt fel de catre
Concurent, care incalca vreun(o) drept de autor, marca de comert, secret comercial, prezentare
comerciala, brevet sau un alt drept de proprietate intelectuala al vreunei persoane, (b) orice
declaratie falsa facuta de Concurent in legatura cu Concursul; (c) orice nerespectare de catre
Concurent a prezentului Regulament; (d) pretentiile formulate de alte persoane fizice sau
juridice decat partile la prezentul Regulament aparute din sau in legatura cu implicarea
Concurentului in Concurs; (e) acceptarea, posesia, folosirea inadecvata sau folosirea oricarui
premiu sau participare in orice activitate conexa Concursului sau participare la acest Concurs;
(f) orice defectiune sau alta problema a Site-ul de Concurs; (g) orice eroare in colectarea,
prelucrarea sau retinerea oricarei informatii de inscriere; sau (h) orice eroare tipografica sau de
alta natura in printarea, oferta sau anuntul vreunui premiu sau castigator.
18.

ELIMINARE
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Orice informatie falsa transmisa in contextul Concursului de orice Concurent cu privire la
identitatea, adresa de corespondenta, numarul de telefon, adresa de email, proprietatea de drept
sau nerespectarea prezentului Regulament sau altele asemenea ar putea conduce la eliminarea
imediata a Concurentului din Concurs.
19.

INTERNET

Amazon si Societatile de Concurs nu isi asuma responsabilitatea pentru nicio defectiune a Siteului de Concurs in integralitatea sa si pentru niciun Rezultat intarziat, pierdut, distrus, transmis
la alta adresa, incomplet, ilizibil, care nu poate fi transmis, sau distrus ca urmare a erorilor de
sistem,

transmisii

computerizate

sau

de

telecomunicatii

nereusite,

incomplete

sau

distorsionate, disfunctionalitati, defectiuni hardware sau software de orice fel, conexiuni la
retea pierdute sau indisponibile, erori materiale sau de sistem/umane, defectiune(i) tehnica(e)
a retelelor sau liniilor de telefonie, conexiuni prin cablu, transmisiuni prin satelit, servere sau
furnizori, sau echipamente informatice, blocari de trafic pe Internet sau in Site-ul de Concurs,
sau orice combinatie a acestora, inclusiv alte defectiuni in telecomunicatii, cablu, digitale sau
de satelit care ar putea limita posibilitatea Concurentului de a participa la Concurs.
20.

DREPT DE ANULARE, MODIFICARE SAU DESCALIFICARE

In cazul in care, din orice motiv, Concursul nu se poate desfasura conform planului, inclusiv ca
urmare a unor situatii de infectare cu virus, bug informatic, falsificare, interventie neautorizata,
frauda, defectiuni tehnice sau din orice alt motiv care conduce la distorsionarea sau afectarea
administrarii, securitatii, corectitudinii, integritatii, sau a desfasurarii corespunzatoare a
Concursului, Amazon isi rezerva dreptul, la libera sa alegere, de a anula, inceta, modifica sau
suspenda Concursul. In plus, Amazon isi rezerva dreptul, la libera sa alegere, de a descalifica
orice Concurent din orice motiv, inclusiv in situatia in care Organizatorul considera, in mod
justificat, ca respectivul Concurent a incercat sa compromita functionarea legitima a
Concursului, prin transmiterea unei Solutii care nu indeplineste Cerintele de Inscriere, prin
falsificarea oricarei alte parti din Concurs sau din Site-ul de Concurs, sau prin alte practici
incorecte sau ca deranjeaza, abuzeaza, ameninta sau hartuieste orice alti Concurenti, Amazon
sau Juriul. Orice incercare a unui Concurent de a deteriora intentionat orice site web, inclusiv
Site-ul de Concurs, sau de a compromite functionarea legitima a Concursului va reprezenta o
fapta sanctionata de lege, iar in cazul in care este facuta o tentativa in acest sens, Amazon isi
rezerva dreptul de a pretinde daune de la respectivul Concurent in masura maxima permi sa de
legislatia aplicabila.
21.

PARTICIPAREA LA CONCURS NU REPREZINTA O OFERTA SAU UN

CONTRACT DE MUNCA
Transmiterea unui Rezultat la Concurs, acordarea vreunui premiu sau vreo alta prevedere din
prezentul Regulament nu vor fi interpretate in niciun caz drept o oferta sau contract de munca
nici din partea Amazon, nici a Societatilor de Concurs.
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Confirmati ca ati transmis rezultatele de buna voie si nu cu titlu confidential sau in
administrare. Confirmati ca nu exista, in prezent, niciun acord de confidentialitate, fiduciar, de
agentie sau de alta natura sau contract implicit intre Dvs. si Amazon sau Societatile de Concurs
si ca niciun astfel de raport nu a fost constituit ca urmare a transmiterii, de catre Dvs., a unui
rezultat in conformitate cu prezentul Regulament.
In cazul in care orice prevedere(i) a(le) prezentului Regulament este/sunt considerata(e)
nevalabila(e) sau inaplicabila(e), toate celelalte dispozitii ale acestuia vor ramane in continuare
in vigoare si vor produce efecte depline.
22.

LEGE APLICABILA SI JURISDICTIE

Legea aplicabila prezentului Regulament este legea romana. Prin inscrierea la Concurs, sunteti
de acord ca solutionarea oricaror litigii privind organizarea, desfasurarea Concursului precum
si cu privire la interpretarea prevederilor prezentului Regulament sa revina instantelor
judecatoresti din Romania, competente potrivit Codului de procedura civila.
23.

LISTA CASTIGATORILOR

Lista tuturor castigatorilor va fi afisata pe Site-ul de Concurs.
24.

LIMBA REGULAMENTULUI

Limba prezentului Regulament este limba romana. Toate comunicarile in legatura cu
Concursul vor fi efectuate in limba romana.
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ANEXA 1

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
(PARINTE/ TUTORE)

Pentru copiii cu varsta de sub 18 ani, conform REGULAMENTULUI OFICIAL
AL Concursului Amazon TechOn Challenge
Subsemnatul
______________________________________________________________
_____, domiciliat in localitatea ___________________, str.
____________________________________, nr. _____, bl. ______, ap. ____,
judeţul _____________, identificat cu C.I. seria _______, nr.
_________________________, C.N.P.
________________________________, telefon de contact
________________________________, email
___________________________ in calitate de parinte/tutore al minorului
______________________________________________________________
________, CNP _____________________;
declar prin aceasta ca sunt de acord cu participarea copilului meu/minorului aflat sub
tutela mea la Amazon TechOn Challenge, organizat de catre Amazon, in perioada 08-15
Decembrie 2017.
Totodata declar ca sunt de acord ca fotografiile care se vor realiza cu ocazia acestui
eveniment / concurs si care pot contine si imaginea minorului aflat sub tutela mea, sa fie
folosite de catre societatea organizatoare in scopul promovarii evenimentului.
Menţionez ca sunt informat in legatura cu riscurile ce sunt legate de participarea la un
asemenea concurs, ca sunt de acord cu aceste condiţii deosebite si ca, in cazul implicarii
copilului meu/minorului aflat sub tutela mea intr-un accident survenit in timpul
concursului, imi voi asuma intreaga raspundere pentru incidentul respectiv si nu
voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta.
Sunt perfect constient ca participarea la o competiţie de acest nivel presupune abilitaţi
tehnice superioare. De asemenea, asigur ca minorul aflat sub tutela mea/copilul meu va fi
receptiv la eventualele sfaturi ale organizatorilor, pe intreaga durata a evenimentului, si ca
se va supune deciziilor lor, atunci când acestea sunt de interes general. Totodata, precizez
ca nu ii voi trage pe organizatorii concursului la raspundere, in cazul in care
copilul meu/minorul pe care il reprezint va fi descalificat din compeţitie
pentru nerespectarea regulamentului concursului.
Pe propria mea raspundere, mai declar urmatoarele:
- datele de mai sus sunt exacte si imi asum responsabilitatea pentru veridicitatea acestora;
- copilul meu/minorul pe care il reprezint este apt din punct de vedere medical pentru
probele acestui concurs;
9 / 10

- copilul meu/minorul pe care il reprezint are pregatirea fizica, psihica si tehnica
corespunzatoare participarii la acest concurs;
- copilul meu/minorul pe care il reprezint este asigurat medical, in eventualitatea unui
accident;
- cunosc implicaţiile juridice ale participarii la acest concurs si imi asum intreaga
raspundere, in cazul in care copilul meu/minorul pe care il reprezint este implicat intr-un
accident;
- copilul meu/minorul pe care il reprezint este dotat cu echipament ce se afla intr-o buna
stare de funcţionare;
- subsemnatul, in calitate de parinte/tutore declara ca participa voluntar si responsabil la
actiunile despre care a fost informat in prealabil de catre organizatorii evenimentului

Subsemnatul declara ca a luat la cunostinţa ca
1. este de acord sa ii fie preluate imagini foto si inregistrari audio si video pe parcursul
evenimentului si este de acord ca acestea sa fie utilizate de catre Organizatori, in
materiale publicitare audio si/sau video si/sau presa scrisa (ca de exemplu spoturi
TV, reviste) aferente si/sau in legatura cu Concursul si de asemenea publicarea lor
pe pagina de fani a brandului Organizatorilor din reţelele sociale.
2. Este posibil ca datele mele personale sau ale copilul meu/minorul pe care il
reprezint pot si prelucrate de Organizator si sunt de acord cu aceasta si am forst
informat cu privire la drepturile mele legale legate de utilizarea datelor cu caracter
personal.
Prin INSCRIEREA la acest Concurs declar ca am citit cu atentie Regulamentul, inteleg si
sunt de acord cu prevederile lui si cu toate celelalte informatii de pe site-ul competitiei si
ca inteleg si sunt de acord cu faptul ca orice solicitare care vine in contradictie sau
contravine Regulamentului nu va fi luata in considerare.
Necitirea cu atentie a Regulamentului nu poate fi interpretata de mine ca fiind lipsa de
informatie, recomandari, reguli si conduite din partea organizatorului, inteleg acest lucru
si accept ca sunt direct responsabil pentru eventualele neplaceri cauzate de necunoasterea
Regulamentului, inainte, in timpul si dupa Concurs.

Subsemnatul, declara ca am citit si am inteles in totalitate aceasta
declaratie, prin urmare accept sa o semneze din propria vointa/initiativa.
Atasez la prezenta Declaratie o copie CI.
Data:

Semnatura:
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