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Concurs „Atelierul lui Mos Craciun” 

 

 Sectiunea 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul Concursului “Atelierul lui Mos Craciun” (denumit in continuare „Concursul”) este 

Infomedia Pro SRL (denumita in continuare „Organizator”), cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Berindei, Nr 

11, Bl. 1-2, Ap. 93, Sector 2, ROMANIA, J40/8785/97, cod fiscal RO9932261. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul 

in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. 

Sectiunea 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI 

Concursul se va desfasura in mediul online  in perioada 1 decembrie – 19 decembrie 2012. 

Rezultatele vor fi afisate cel tarziu in ziua lucratoare urmatoare datei la care se desemneaza castigatorii, pe 

pagina de Facebook - PitiClic. 

Sectiunea 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 

Concursul este accesibil tuturor copiilor cu varste cuprinse intre 3-11 ani, indiferent de nationalitate, 

domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidenti in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care 

urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. 

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de 

Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza 

date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. 

Sectiunea 4. MECANISMUL CONCURSULUI 

Copiii se pot inscrie in concurs in perioada in perioada 1 decembrie 2012 – 19 decembrie 2012. 

Concursul „Atelierul lui Mos Craciun” este gratuit si presupune urmatoatele: 

Pasul 1: Copilul care se inscrie la concurs va realiza o podoaba pentru pomul de Craciun, din orice material 

si cu orice forma doreste. Patru fotografii ale acesteia vor fi transmise pe adresa de mail 

concurs@infomediapro.ro cu specificatia – pentru concursul „Atelierul lui Mos Craciun”, impreuna cu 

urmatoarele informatii: 

 Nume copil : 

 Varsta copilului: 

 Numele unuia dintre parinti : 

 Adresa de email a parintelui : 

 Numar de telefon al parintelui:  

 Localitatea : 

 Judetul : 

Pasul 2: In saptamanile 01 decembrie 2012 – 07 decembrie 2012 si 08 decembrie 2012 – 14 decembrie 

2012, organizatorul concursului va selecta in fiecare zi de vineri cele mai reusite 3 obiecte dintre cele 

pentru care au fost primite fotografii in cursul saptamanii respective, si va premia copiii care le-au realizat. 

Premiile urmeaza sa fie trimise catre castigatori in saptamana imediat urmatoare. Se vor acorda astfel cate 3 

premii in fiecare dintre cele 2 saptamani.   

mailto:concurs@infomediapro.ro
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In perioada 15 decembrie 2012 – 19 decembrie 2012 organizatorul concursului va selecta cele mai reusite 3 

obiecte dintre cele pentru care au fost primite fotografii in cursul perioadei respective, si va premia copiii 

care le-au realizat. Premiile urmeaza sa fie trimise catre castigatori in perioada  20 decembrie 2012 - 21 

decembrie 2012. 

Sectiunea 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI PREMIILE 

Desemnarea castigatorilor se va face in zilele 07 decembrie 2012, 14 decembrie 2012 si respectiv 19 

decembrie 2012.  

In concursul pentru desemnarea premiilor vor intra toate acele e-mail-uri care au fost validate din punct de 

vedere al regulamentului concursului. 

Numele castigatorilor vor fi publicate pe pagina de Facebook “PitiClic”, unde vor fi postate si pozele 

transmise de catre castigator. 

Premiile acordate vor fi:   

In saptamana 1 decembrie 2012 - 07 decembrie 2012: 

1. Premiul 1 – un CD software educational PitiClic „In asteptarea lui Mos Craciun” + o pernuta 

PitiClic – 1 premiu 

2. Premiul 2 – un CD software educational PitiClic „In asteptarea lui Mos Craciun” + 1 Cana PitiClic 

– 1 premiu 

3. Premiul 3 - un CD software educational PitiClic „In asteptarea lui Mos Craciun”+ 1 magnet PitiClic 

– 1 premiu 

In saptamana 08 decembrie 2012 - 14 decembrie 2012: 

1. Premiul 1 – un CD software educational PitiClic „In asteptarea lui Mos Craciun” + o pernuta 

PitiClic – 1 premiu 

2. Premiul 2 – un CD software educational PitiClic „In asteptarea lui Mos Craciun” + 1 Cana PitiClic 

– 1 premiu 

3. Premiul 3 - un CD software educational PitiClic „In asteptarea lui Mos Craciun”+ 1 magnet PitiClic 

– 1 premiu 

In saptamana 15 decembrie 2012 – 19 decembrie 2012: 

1. Premiul 1 – un CD software educational PitiClic „In asteptarea lui Mos Craciun” + o pernuta 

PitiClic – 1 premiu 

2. Premiul 2 – un CD software educational PitiClic „In asteptarea lui Mos Craciun” + 1 Cana PitiClic 

– 1 premiu  

3. Premiul 3 - un CD software educational PitiClic „In asteptarea lui Mos Craciun”+ 1 magnet PitiClic 

– 1 premiu 

Premiile concursului sunt acordate numai dupa intocmirea tuturor formalitatilor necesare de acordare a 

premiului. 

Organizatorul nu va oferi castigatorului contravaloarea premiului in bani. 

Premiile vor fi acordate castigatorilor sub conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a 

nerespectarii prezentului regulament. 
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Sectiunea 6. AMANAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI  

Concursul va putea fi amanat / intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu 

inainte de a anunta publicul prin postarea anuntului pe site-ul www.soft4kids.ro sau pe pagina de Facebook 

PitiClic. 

Sectiunea 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire 

la: 

 colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal oferite in acest 

scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: 

nume/ prenume, varsta , nr de telefon, adresa email, orasul din care provin, adresa, etc. si a 

transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest 

Regulament. 

 stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, 

respectiv: reclama, marketing si publicitate. 

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza 

numai in scopurile stabilite prin Regulament. 

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care 

le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie 

dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu 

caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala. 

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile 

ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra 

datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei. 

Sectiunea 8. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. 

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra 

premiilor castigate de catre participanti. 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau 

mobila sau a retelelor de Internet. 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. 

Infomedia Pro isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor. 

Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in 

acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din aceasta actiune. 

Sectiunea 9. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe pagina www.soft4kids.ro. Prin participarea la 

acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale 

prezentului Regulament vor fi comunicate pe siteul mentionat mai sus sau prin email. 

http://www.soft4kids.ro/
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Sectiunea 10. CONTACT: 

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs ne gasiti la: 

 Tel./fax: (+4) 021/310.63.44 

 Tel.: (+4) 031.411.51.54 

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

 Web: www.soft4kids.ro 

Sectiunea 11. CLAUZE FINALE: 

Prin inscrierea in acest concurs, participantul confirma faptul ca a citit si a inteles toate conditiile din 

Regulamentul de Concurs si ca le accepta. 

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania si va fi facut public pe site-

ul www.soft4kids.ro. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a imbunatati sau schimba prezentul Regulament, urmand ca orice astfel 

de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea pe siteul www.soft4kids.ro. 
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