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CONCURS “CREŞTE-ŢI PLĂNTUŢA TA”- ediţia a II-a 
Secţiunea pentru copii 

 
Secţiunea 1.  ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
 

Organizatorul Concursului “Creşte-ţi plăntuţa ta!” ( denumit în continuare “Concursul”) este 
Infomedia Pro SRL ( denumită în continuare “Organizator”), cu sediul în Bucureşti, str. Ion Berindei, nr 
11, bl 1-2, ap 93, sector 2, cu J40/8785/1997 şi cod RO 9932261. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligaţia de a anunţa 
publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută informarea iniţială. 
 
Secţiunea 2. LOCUL ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
 
Concursul se va desfăşura în perioada 30 noiembrie 2013 - 16 decembrie 2013. 
Rezultatele vor fi afişate pe data de 18 decembrie 2013 pe pagina https://www.facebook.com/piticlic 
si pe site-ul www.PitiClic.ro. 
 
Secţiunea 3. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 
 
Concursul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 11 ani,  indiferent de naţionalitate, domi-
ciliu, rasă, sex sau religie, rezidenţi în România, care respectă condiţiile prezentului Regulament şi 
care urmează indicaţiile prezentului Regulament pentru a-şi valida participarea. 
Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participanţilor care îndeplinesc condiţiile impuse de 
Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană fur-
nizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare  în completarea datelor personale. 
 
Secţiunea 4. MECANISMUL CONCURSULUI 
 
Concursul  “Creşte-ţi plăntuţa ta!”este gratuit şi presupune următoarele: 
Pasul 1:  În data de 30 noiembrie  copilul care doreşte să se înscrie la concurs va planta boabe de grâu 
într-un recipient. 
 Pe o perioadă de două săptămâni va avea grijă de plăntuţe udându-le şi îngrijindu-le, astfel încât 
grâul să crească mare şi viguros. 
 

Pasul 2: Se descarcă rigla PitiClic  de la http://piticlic.ro/index.php/ro/concursuri-copii. 

 Se tipăreşte imaginea care conţine rigla gradată. 

 Se decupează pe contur şi se confecţionează Rigla PitiClic lipind-o pe un carton mai tare. 

Pasul 3: În perioada 11.12.2013 – 14.12.2013, copiii care doresc să se înscrie  la concurs vor trimite 
prin mail o fotografie a recipientului în care a fost plantat grâul, având poziţionată rigla PitiClic, astfel 
încât să se vadă exact dimensiunea maximă la care a ajuns acesta. Imaginea va fi trimisă pe adresa de 
email concurs@soft4kids.ro cu specificaţia – pt concursul “Creşte-ţi plăntuţa ta!” împreună cu 
următoarele informaţii: 
 
Nume copil: 
Vârsta copilului: 
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Numele unuia dintre părinţi: 
Adresa de mail a părintelui:   
Număr de telefon al părintelui:  
Localitatea:  
Judeţul:  
 Nota: Informatiile parintilor sunt necesare pentru trimiterea premiului. 
 

 
 
Pasul 4: În data de 17 decembrie 2013 organizatorul concursului va selecta cele mai înalte 20 plăntuţe 
dintre cele a căror fotografie a fost primită şi le va premia. 
 
Secţiunea 5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI PREMIILE. 
 
Desemnarea câştigătorilor se va face în data de 17 decembrie 2013. 
În concursul pentru desemnarea premiilor vor intra toate acele e-mail-uri care au fost validate din 
punct de vedere al Regulamentului concursului. 
Numele câştigătorilor vor fi publicate pe pagina https://www.facebook.com/piticlic, unde va fi 
postată şi poza transmisă de câştigător si pe www.PitiClic.ro . 
Premiile acordate vor fi  în număr de 20, astfel: 
 

1. Premiul  “Grâul gigantic” – diploma + trei CD-uri cu software educaţional PitiClic – 1 premiu 

acordat grâului cel mai înalt şi des. 

2. Premiul “Grâul uriaş” – diploma + 2 CD-uri cu software educaţional PitiClic – 1 premiu acordat 

grâului al doilea ca înălţime. 

3. Premiul “Grâul cel frumos”- diploma + un CD cu software educaţional – 18 premii acordate 

plăntuţelor situate pe locurile 3 – 20 ca înălţime. 

Premiile concursului sunt acordate numai după întocmirea tuturor formalităţilor necesare de 
acordare a premiului. 
Organizatorul nu va oferi câştigătorului contravaloarea premiului în bani. 
Premiile vor fi acordate câştigătorilor sub condiţia ca aceştia să nu fie descalificaţi ca urmare a nere-
spectării prezentului Regulament. 
 
Secţiunea 6. AMÂNAREA/ ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI 
Concursul va putea fi amânat/întrerupt în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, 
dar nu înainte de a anunţa publicul prin postarea anunţului pe site-ul www.piticlic.ro sau/şi pe pagina 
de facebook PitiClic. 
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Secţiunea 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 
 
Prin participarea la acest concurs, fiecare participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu 
privire la:  

 Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a datelor cu caracter personal oferite în acest 

scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita 

la: nume/prenume, vârsta, număr de telefon, adresă de mail, oraşul din care provin, adresa, 

etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin 

acest Regulament. 

 Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior menţionate, re-

spectiv: reclamă, marketing şi publicitate. 

Organizatorul va păstra confidenţialitatea datelor cu privire la datele personale ale câştigătorilor şi le 
va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. 
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele pe 
care le-au furnizat în legatură cu participarea la Concurs  să fie prelucrate în scop de marketing direct 
sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării 
datelor cu  caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală. 
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi com-
pletările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de 
intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se 
adresa justiţiei. 
 
Secţiunea 8. LITIGII 
 
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. 
Organizatorul nu îşi va asuma nici o răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor 
asupra premiilor câştigate de către participanţi. 
Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă 
şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. 
Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau 
eronate.  
Organizatorul  îşi asumă  responsabilitatea numai în ceeace priveşte acordarea premiilor. 
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii 
înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din aceasta acţiune. 
 
Secţiunea 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI 
 
Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe http://piticlic.ro/index.php/ro/concursuri-
copii. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui Regula-
ment. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul menţionat mai sus sau 
prin email. 
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Secţiunea 10. CONTACT 
 
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs ne găsiţi la: 

 Tel/fax 021/310.63.44 

 Tel: 031.411.51.54 

 E-mail: concurs@soft4kids.ro; office@infomediapro.ro  

 Web: www.PitiClic.ro  

Secţiunea 11. CLAUZE FINALE 
 
 Prin înscrierea în acest Concurs, participantul confirmă faptul ca a citit şi a înţeles toate condiţiile din 
Regulamentul Concursului şi le acceptă. 
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România şi va fi făcut public pe 

site-ul www.PitiClic.ro 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a îmbunătăţii sau schimba prezentul Regulament, urmând ca orice 

astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea pe site-ul  www.PitiClic.ro 
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