Regulament concurs

1. Organizator:
Concursurile organizate pe site-ul Agenţiei de ştiri Basilica (www.basilica.ro)
sunt concepute și administrate de Patriarhia Română – Agenția de știri
Basilica, având codul unic de identificare (CUI) 4430779. Concursul se va
desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt
obligatorii pentru toți participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit
și făcut public conform legislației aplicabile în România.

2. Locul de desfășurare a concursului:
Concursul este organizat și se desfășoară pe site-ul Agenţiei de ştiri Basilica
(www.basilica.ro).

3. Perioada de desfășurare a concursului:
Concursul se va desfășura în perioada 12 septembrie – 26 decembrie 2016,
ora 23.59, inclusiv. Toate intervalele de desfășurare și modificările aduse
acestui concurs vor fi publicate în cadrul articolelor postate pe website-ul
www.basilica.ro în secțiunea Concurs.
Modalitatea de obţinere a premiului este tragerea la sorti, iar extragerea se va
face automatizat prin intermediul site-ului www.tragerilasorti.ro dintre toți
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participanții eligibili înregistrați conform prezentului Regulament. Rezultatele
extragerilor

vor

fi

publicate

pe

site-ul

Agenției

de

știri

Basilica

(www.basilica.ro).

4. Înscrierea în concurs:
Pentru a participa la concurs, o persoană trebuie:
 Să aibă vârsta cuprinsă între 15 – 35 ani inclusiv.
 Să aibă domiciliul în România sau Republica Moldova.
 Să acceseze articolele destinate promovării concursului și să urmeze
instrucțiunile descrise.
 Să lase un comentariu la articolul care anunţă concursul în care să fie
specificate nume/prenume reale şi o adresă de e-mail validă.
Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile explicite/licenţioase
sau alt gen de texte care promovează violența sau au un limbaj neadecvat.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a
utilizatorilor de internet ce nu respectă cerințele concursului. Un participant
poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de
utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de
comportament considerat

nepotrivit

cu

acest

concurs

și

prezentul

Regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare
implicită a acestui Regulament și consideră orice date cu privire la participant
adevărate și corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus,

2

Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică cu vârsta cuprinsă între
15 şi 35 ani inclusiv, indiferent de sex. Prin excepţie de la acestea, nu pot
participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum și soțul/soția și
rudele de gradul I și II ale acestora.
6. Premii:
Premiile acordate constau în oferirea unei Biblii cu fermoar (cea mai recentă
ediţie sinodală în limba română, publicată de Editura Institutului Biblic şi de
Misiune Ortodoxă) pe săptămână (etape ce vor fi anunțate pe site-ul basilica.ro
al Agenției de știri Basilica). Modalitatea de obţinere a premiului, perioada sau
data afișării câștigătorilor vor fi precizate în articolele de promovare postate
în secţiunea Concursuri de pe site-ul www.basilica.ro. Acesta este un concurs
desfășurat prin tragere la sorți, iar câștigătorii vor fi selectaţi cu ajutorul siteului www.tragerilasorti.ro.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin
contravaloarea acestuia în bani, sau în alte obiecte, după cum nu este permisă,
în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terţi.
Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori, pe adresa de e-mail furnizată, în zile
diferite, la intervale orare diferite pentru a se realiza următoarele: identificare,
validare şi comunicarea modalităţii de primire şi folosire a premiului.
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În situaţia în care, la momentul validării, câştigătorul declară că nu acceptă
premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va
fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la o nouă extragere.
Premiile oferite pot fi revendicate în maxim 30 zile lucrătoare de la data
anunțării câștigătorului și numai în condițiile în care toate datele de contact
necesare sunt oferite organizatorului de către câștigător în maximum 72 ore
de la desemnare. Revendicarea premiilor se face prin poștă/servicii de
curierat la adresa specificată de câștigător.

7. Protecția datelor personale:
Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter
personal în cadrul acestui concurs. Prin participarea la acest concurs, fiecare
Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la: Colectarea
și prelucrarea de Organizator a informațiilor profilului utilizatorilor de
internet. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi:
nume/ prenume, vârsta, ocupația, nr. de telefon, adresa e-mail, orașul din care
provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării
premiilor stabilite prin acest Regulament.
Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale
Câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite de Regulament.
Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în
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orice moment, din motive întemeiate și legate de situația personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul la
informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și
dreptul de a se adresa justiției.

8.

Încetarea / întreruperea Concursului. Forța majoră

Concursul va putea fi întrerupt pentru durate determinate și/sau va putea
înceta doar în caz de forță majoră/caz fortuit, aşa cum sunt definite acestea de
lege și/sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului Concursului, dar nu
înainte de a anunța utilizatorii prin afișarea pe site-ul www.basilica.ro al
Agenției de știri Basilica.

9.

Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor
rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu
privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de
participanţi.
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea
rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.
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Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt
comunicate informații false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru
eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor
unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari
sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.
Organizatorul

îşi

rezervă

dreptul

unilateral

de

a

descalifica

un

text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este
licențios sau indecent.
Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea
premiilor.
Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea
Patriarhiei Române – Agenției de știri Basilica sau a concurenților înscriși, în
mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul generat
și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care
decurg din această acțiune.

10. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul basilica.ro al Agenţiei de
ştiri Basilica.
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Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată
a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile
prezentului Regulament în măsura în care se va impune acest lucru, cu
condiția anunțării modificărilor pe site-ul www.basilica.ro. Modificările/forma
modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu
vor fi acordate.

11. Contact
Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe
pagina

de

Facebook

Agenția

de

știri

Basilica,

pe

e-mail

la

agentiadestiribasilica@gmail.com şi pe whatsapp la numărul de telefon
0731.042.271.
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