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Regulamentul oficial al concursului 

“Fotografie tematica - Protectie” 
(act valabil pe perioada concursului) 

 

Art. 1 Concursul “Fotografie tematica” (denumit in continuare 
„Concursul”) este organizat de: 

1.1  ASOCIATIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR SI 
PROMOVAREA PROGRAMELOR SI STRATEGIILOR DIN ROMANIA, avand 
certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. 22/2003, Cod de 
Identificare Fiscala 15535584,  cont bancar RO68 RZBR 0000 0600 0708 8608 
deschis la Raiffeisen Bank SMB, al carei  Secretariat General  functioneaza in 
Bucuresti, str. Muzelor, nr. 1, sector 4, cod postal 040191, tel./fax 031- 
402.26.32, denumita in continuare „Organizator”. 

1.2   Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament 
(“Regulamentul”), acesta devenind obligatoriu pentru toti Participantii, asa cum 
sunt acestia definiti in continuare, in cuprinsul Regulamentului. Informarea 
Participantilor asupra Concursului si Regulamentului este disponibila pe site-ul 
www.o9atitudine.ro. 

Art. 2. Durata Concursului 

2.1  Concursul se va desfasura in perioada 17.08.2009 – 02.11.2009. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata Concursului pe parcursul 
derularii acestuia, dar nu inainte de a informa Participantii pe site-ul 
www.o9atitudine.ro. 

Art. 3. Drept de participare 

3.1 La acest Concurs poate participa orice persoana fizica, care a implinit 
varsta de 18 ani, avand domiciliul/resedinta în Romania, care este 
cetatean roman, posesor al unei carti (buletin) de identitate valabile daca 
indeplineste cumulativ toate conditiile prevazute in acest Regulament si 
urmeaza procedura Concursului stabilita prin Regulament („Participant”). 
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Art. 4. Mecanismul de desfasurare a Concursului.  

4.1  Fiecare dintre Participanti, va inscrie pe site-ul 
www.o9atitudine.ro/concurs cate o fotografie reprezentativa pentru tematica 
concursului: “Protectie”. 

4.2  Vor fi selectate pentru Concurs numai Materialele care indeplinesc 
urmatoarele criterii: 

(i) Dimensiune maxima de 10MB.  

(ii) Creativitate, originalitate. 

(iii) Reprezinta conceptul desemnat de tema concursului. 

(iv) Este o fotografie clara care poate fi publicata pe website (minim 1024x768 – 
72 dpi) 

4.3 Materialele care nu fac obiectul Concursului si/sau care pot fi de natura a 
crea o imagine negativa pentru Campanie nu vor fi postate si nu vor intra in 
Concurs. 

4.4 Fiecare Participant are dreptul sa inscrie un singur Material pe durata 
intregului Concurs. Prin participarea la acest Concurs, Participantii isi manifesta 
acordul implicit in ceea ce priveste folosirea de catre Organizator a Materialelor 
inscrise, in scopul promovarii Campaniei “O 9 atitudine!”. 

4.5 Inscrierile se fac prin completarea unui formular postat pe site-ul 
www.o9atitudine.ro. Participantii la Concurs sunt rugati sa completeze corect 
datele personale din sectiunea de inregistrare. 

4.6 Juriul va fi anuntat si comunicat pe site-ul www.o9atitudine.ro/concurs la 
incheierea concursului, urmand ca in 10 zile sa fie anuntati castigatorii. 

Art. 5. Drepturile de autor 

5.1 Materialele inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor, precum 
si drepturile de proprietate intelectuala si drepturile exclusive de orice alta 
natura recunoscute de lege. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor 
drepturilor asupra materialelor inscrise in Concurs sau sa detina drepturile 
corespunzatoare de utilizare cu privire la acestea. 

5.2 Daca un material a fost publicat si va fi semnalat ca fiind reprodus, copiat 
sau va fi reclamat acesta va fi retras din concurs fara dreptul de republicare 
pana la confirmarea autorului de drept. In cazul reclamarii unui material 
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Participantul va fi responsabil direct pentru orice fel de litigii, daune sau alte 
aspecte care implica drepturile de autor si proprietate asupra materialelor 
inscrise. 

5.3 Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau 
indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii Materialelor in acest Concurs. 
Participantii pastreaza drepturile de autor asupra Materialelor. 

5.4 Completarea formularului de inscriere implica acordul ca Materialele 
inscrise in Concurs sa poata fi expuse si utilizate de catre Organizator, cu 
mentionarea numelui autorului, prezentul Regulament reprezentand 
consimtamantul autorilor si titularilor de drepturi de proprietate intelectuala cu 
privire la aceasta forma de utilizare, nelimitat in timp si spatiu. 

5.5 In legatura cu Materialele postate Participantii sunt de acord  

(i) sa nu publice elemente care ar putea dauna site-ului www.o9atitudine.ro 
sau unei terte persoane,  

(ii) sa nu posteze materiale obscene, defaimatoare, amenintatoare, 
pornografice, de hartuire, care sa instige la ura, materiale ofensatoare la adresa 
rasei sau etniei, materiale care sa violeze vreo lege sau sa fie nepotrivita in 
vreun fel,  

(iii)  sa nu posteze materiale publicitare sau solicitari de colaborari comerciale. 

Art. 6. Drepturile de proprietate intelectuala 

6.1 Continutul site-ului www.o9atitudine.ro este oferit Participantilor doar in 
scop informational si nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, 
expus, vandut, licentiat cu alte scopuri si fara a avea in prealabil un 
consimtamant al titularilor drepturilor de proprietate. 

6.2 A.N.P.C.P.P.S.R. isi rezerva toate drepturile pentru acest site si pentru 
continutul acestuia. 

Art. 7. Premii. Desemnarea castigatorilor si ridicarea premiilor. 

7.1 In cadrul Concursului se vor acorda Participantilor castigatori, conform 
regulilor din prezentul Regulament, premii acordate de catre Asociatia 
Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si 
Strategiilor din Romania. 
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7.2 Premiile vor fi acordate astfel: 

- Primii 50 de participanti vor primi legitimatie de membru 
simpatizant al A.N.P.C.P.P.S. Romania scutita de plata taxei de 
inscriere (in valoare de 24 lei) 

- Primii 3 castigatori vor primi masina de facut paine (in valoare de 
500 lei), legitimatie de membru simpatizant al A.N.P.C.P.P.S. Romania 
scutita de plata taxei de inscriere (in valoare de 24 lei)  si un 
abonament la singura Revista independenta de protectia 
consumatorilor si teste comparative InfoCons pentru 6 luni (in valoare 
de 72 lei). 

- Castigatorul primului loc va beneficia de organizarea unei expozitiii 
de fotografie personala in cadrul centrului de informare Info Europa din 
Calea Victoriei nr. 88, un abonament la singura Revista independenta 
de protectia consumatorilor si  teste comparative InfoCons pentru 12 
luni (in valoare de 144 lei), masina de facut paine (in valoare de 500 
lei) si legitimatie de membru simpatizant al A.N.P.C.P.P.S. Romania 
scutita de plata taxei de inscriere (in valoare de 24 lei). 

- 50 de mentiuni, prin tragere la sorti, constand in unul din 
urmatoarele premii (calculator de buzunar Marksman personalizat 
o9atitudine!, pix personalizat - www.protectia-consumatorilor.ro, 
breloc lanterna, breloc surubelnita, ceas de perete  - personalizate 
o9atitudine!). 

7.3 Castigatorii Premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in 
alte obiecte si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor Premiilor. 
Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate cu privire la eventuala calitate 
necorespunzatoare a Premiilor castigate de catre Participanti. 

7.4 Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea Premiilor precum si dreptul 
de a pretinde restituirea de la castigatori a Premiilor oferite in cazul in care 
acestea au fost obtinute prin frauda sau cu incalcarea prezentului Regulament. 

7.5 Predarea Premiilor de catre Organizator catre Participanti castigatori va fi 
consemnata prin incheierea unui proces verbal de predare-primire („Proces 
verbal”) semnat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
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Art. 8. Transferul dreptului de proprietate si a riscurilor 
asociate Premiilor 

8.1 Dreptul de proprietate si riscurile asociate Premiilor vor fi transferate 
castigatorilor Premiilor respective, desemnati potrivit prezentului Regulament, la 
momentul incheierii Proceselor-Verbale. Dupa semnarea Procesului-Verbal, 
Organizatorul este absolvit de orice obligatii privind Premiul, respectiv 
castigatorul nu va avea dreptul de a emite pretentii fata de Organizatori privind 
acel Premiu. Orice reclamatie privind functionarea bunului care face obiectul 
Premiului se va solutiona conform procedurii descrise in certificatul de garantie 
asociat Premiului. 

 

8.2 In situatia in care castigatorul unui Premiu nu-l va ridica in termen de 60 zile 
de la data la care este anuntat in vederea ridicarii Premiului castigat, acesta va 
pierde dreptul asupra acestuia, Organizatorul fiind indreptatit sa considere ca 
Participantul castigator a renuntat la Premiul castigat. 

 

Art. 9. Solutionarea divergentelor 

9.1 In cazul unor potentiale divergente aparute intre Organizator si Participanti 
in legatura cu Concursul, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu 
este posibila rezolvarea divergentelor pe cale amiabila, partile implicate vor 
inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente. 

 

Art. 10. Taxe si impozite 

10.1 Taxele si impozitele aferente Premiilor la data acordarii lor vor fi suportate 
de catre A.N.P.C.P.P.S.R., in conformitate cu termenii si conditiile prevazute de 
legislatia fiscala in vigoare. 

 

Art. 11. Diverse 

11.1 Prin participarea la Concurs, Participantii sunt de acord cu prevederile 
prezentului Regulament. 



 6 

11.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care 
anumiti Participantii sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la 
Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in 
afara controlului pe care ANPCPPSR il poate in mod rezonabil exercita. Aceste 
circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu 
intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma 
actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale 
acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite 
in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, 
dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a 
echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet, cauzata de 
probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina 
web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. 

Art. 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

12.1 Prin participarea la Concurs si posterea Materialelor pe site-ul 
www.o9atitudine.ro/concurs, Participantii isi dau acordul ca datele cu caracter 
personal, detinute de ANPCPPSR, sa fie prelucrate de catre ANPCPPSR în scopul 
organizarii si desfasurarii Concursului. 

12.2 Informatia va fi prelucrata de catre ANPCPPSR in conformitate cu 
prevederile Legilor nr. 506/2004 si 677/2001. 

12.3 Cu privire la prelucrarea informatiei, Participantii au urmatoarele drepturi: 
de acces si interventie la Informatie, de opozitie cu privire la prelucrarea 
informatiei, de a nu fi supus unei   decizii individuale, precum si de a se adresa 
justitiei, asa dupa cum sunt reglementate aceste drepturi de prevederile Legii nr. 
677/2001. 

 

ORGANIZATOR: 

ASOCIATIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR  
SI PROMOVAREA PROGRAMELOR SI STRATEGIILOR DIN ROMANIA 


