
REGULAMENTUL CONCURSULUI 
Poze de la soare organizat de S.C. Desprecopii.com Shop Srl 

in perioada 5 iunie 2012 – 10 Iulie 2012 

Art. 1. Organizatorul  

Organizatorul concursului POZE DE LA SOARE („Concursul”) este S.C. Desprecopii.com Shop SRL 

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru 
toti participantii („Regulamentul”).  

Art.2. Durata si locul de desfasurare al Concursului  

Concursul va incepe pe data de 5 iulie 2012, ora 12:00:00 si va dura pana la data de 10 iulie 2012, 
ora 23:59:59 (inclusiv). Concursul se va desfasura prin intermediul internetului, numai pe site-ul 
www.desprecopii.com.  

Art. 3. Drept de participare  

Concursul este deschis oricarei persoane fizice cu domiciliul actual legal in Romania („Participantii”).  

Art. 4. Regulamentul oficial al Concursului  

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, la cerere, pe 
intreaga durata a Concursului, dupa cum urmeaza si se gaseste la adresa  

http://www.desprecopii.com/info.asp?id=9101  

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului şi acordul Participantului. 
Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor 
prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul 
Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina de web 
www.desprecopii.com cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.  

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului  

Tema concursului: fotografii care sa surprinda cele mai distractive momente ale copiilor in aer liber, la 
soare. Variatii pe aceasta tema sunt admise. Juriul are dreptul sa decida daca o poza respecta sau nu 
tematica concursului fara sa ofere explicatii pentru decizia luata. 
 
Pentru a participa CONCURS, utilizatorii trebuie sa parcurga urmatoarele etape:  

A. Sa trimita un mail cu o poza de participare la concurs pe adresa pozeDC@gmail.com 
B. Sa verifice ca poza a fost publicata in galleria de concurs (se poate accesa prin intermediul 

paginii http://www.desprecopii.com/info.asp?id=9101) 
C. Sa verifice pagina care anunta castigatorii accesibila tot prin adresa de mai sus 
D. Sa raspunda la mailul care il informeaza ca a castigat furnizand o adresa unde se poate trimite 

premiul  

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate referitor la trimiterea eronata a a mailurilor care 
contin pozele de participare. Daca nu apar pozele sau daca nu vi se raspunde la mailul trimis va 
rugam sa ne contactati la adresa support@desprecopii.com.   

 



In concurs se poate participa cu maxim 2 poze de la aceeasi adresa de mail.  

In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe poze ca apartinand aceluiasi participant, acesta 
isi rezerva dreptul de a anula participarile acestuia.  

Fotografiile incarcate trebuie sa fie fisiere imagine – format .jpg, .gif sau .png, marimea maxima de 5 
MB.  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a limita inscrierea in Concurs a fotografiilor care nu au legatura cu 
concursul, cu tema si care nu intrunesc criteriile de participare in concurs conform prezentului 
regulament, detaliate in cadrul art. 8 

Castigatorii se vor anunta atat pe site cat si prin mail la adresa de unde s-au primit pozele. 

Art.6 Desemnarea castigatorilor  

Desemnarea castigatorilor se va desfasura astfel:  

Fotografiile castigatoare se aleg prin tragere la sorti dintre toate pozele care participa.   

Lista finala a castigatorilor va fi publicata pe site pana la data de 15 iulie 2012.  

Art.7. Premiile si acordarea acestora  

7.1 Premii  

In cadrul concursului vor fi acordate 10 de premii care contin: 2 produse Nivea Baby de protectie 
solara si o palariuta de soare cu logo-ul Nivea Baby. 

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in 
bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea 
parametrilor/ caracteristicilor premiilor. De asemenea, premiile nu sunt transmisibile catre alte 
persoane.  

Art. 7.2 Acordarea premiilor  

Numele castigatorilor vor fi afisate pe site. Castigatorii vor fi anuntati si pe mail. Castigatorii trebuie sa 
furnizeze o adresa postala unde se vor trimite premiile.  

Organizatorul nu isi asuma raspunderea in caz de neprezentare a castigatorului pentru intrarea in 
posesia premiului. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii 
procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.  

Nu se vor acorda premii sau plăţi suplimentare participanţilor ale căror fotografii s-a decis să fie 
publicate. Un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata campaniei promotionale.  

Art. 8 Conditii cu privire la materialele inscrise in concurs  

Organizatorul va modera toate fotografiile inscrise in concurs. Organizatorul va selecta şi anula 
fotografiile înscrise în concurs care nu respectă oricare din criteriile de mai jos. De asemenea, 
fotografiile anulate nu vor fi publicate pe site. 
- nu sunt acceptate fotografiile trucate sau colajele;  



- nu sunt acceptate fotografiile pe care Organizatorul le consideră obscene, provocatoare sau al căror 
conţinut poate provoca obiecţii de orice fel;  

- nu sunt acceptate fotografiile care nu se încadrează în tematica impusă; 
- nu sunt acceptate materialele în care se face referire la persoane publice; 
- dacă se consideră că fotografia respectiva prejudiciază imaginea Organizatorului (cum ar fi, dar fără 
a se limita la textul care încalcă prevederile legale şi/sau bunele moravuri, normele de convieţuire 
publică etc). Prin înscrierea unei fotografii participantul îşi asumă răspunderea că poza respectiva este 
creaţia sa proprie şi originală, că are o descriere autentică şi onestă a conţinutului subiectului 
prezentat şi că nici o altă parte nu are drepturi, titluri, pretenţii sau interes asupra ei/lui.  

De asemenea, prin participarea la această promoţie, se prezumă cunoaşterea faptului că în situaţia în 
care materialul este selecţionat de către Organizator, aceasta va putea fi publicat pe orice material 
promoţional, fără plăţi compensatorii, pe o perioadă nedeterminată totodată participantul cedând 
Organizatorului drepturile de autor asupra textului/pozei/filmului trimis.  

Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fără drepturi. Toată 
responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale pe site-ul 
www.desprecopii.com.  

Art. 9. Conditii de validare  

9.1. Pentru ca participarea sa fie valida trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
- Participantii sa trimita o poza la pozeDC@gmail.com ; 
- Participantii sa respecte conditiile de participare la concurs de la art. 3 si art.8; un participant sa fie 
inscris in concurs  cu o adresa de mail unica; 
- Să participe în concurs cu o fotografie valida, adică în concordantă cu tema campaniei şi care să nu 
încalce ordinea publică, bunele moravuri şi normele de convieţuire socială, dar nici să aducă atingere 
demnităţii.  

9.2. Conditii de validare a castigatorilor: 
Castigatorii concursului vor fi validati daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: - Indeplinesc 
conditiile de participare de la art. 3, art. 8 si 9.1;  

9.3 Conditii de invalidare a castigatorilor:  

Castigatorii concursului vor fi invalidati in urmatoarele conditii:  

- Daca au incercat sa fraudeze concursul; decizia va fi luata cu ajutorul analizei efectuate de persoane 
specializate in domeniul informaticii si telecomunicatiilor din cadrul Organizatorului; 
- Daca incalca conditiile de participare la concurs; 
- Daca datele de furnizate false ori vadit eronate  

- Daca fotografiile inscrise in concurs sunt copiate din materiale publicate in presa sau online la o data 
anterioara inscrierii in concurs si postarii pe site-ul concursului a materialului/materialelor in cauza;  

In cazul in care castigatorul nu contacteaza reprezentantii site-ului www.desprecopii.com prin e-mail 
pana la data de 1 August 2012 pentru validare si ridicarea premiului, sau Organizatorul identifica 
neconcordante intre datele completate in formularul de inscriere si creare cont si datele declarate 
telefonic, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator, neapelandu-se la 
rezerve. Premiile nu se vor mai acorda si vor ramane in posesia Organizatorului.  

Un utilizator poate castiga maxim 1 premiu pe durata intregului concurs.  



Din dorinta de a nu prejudicia nici o persoana care doreste sa participe la Concurs, Organizatorul isi 
rezerva dreptul sa poata efectua verificari in ceea ce priveste corecta participare la Concurs pe toata 
perioada desfasurarii promotiei si in perioada de validare – 1 octombrie – 7 noiembrie 2011.  

In cazul in care o persoana este descoperita ca a incercat sa fraudeze Concursul, va fi automat 
descalificata pentru toata perioada ramasa pana la incheierea Concursului. Organizatorul isi rezerva 
dreptul de a decide asupra actiunilor/operatiunilor participantilor, ce au caracter fraudulos in cadrul 
concursului. Decizia va fi luata cu ajutorul analizei efectuate de persoanele specializate in domeniul 
informaticii si telecomunicatiilor din cadrul organizatorului sau/si agentiei.  

Art. 10. Taxe si impozite  

Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile 
obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat 
prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in 
legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.  

Art. 11. Intreruperea Concursului  

Concursul va putea fi intrerupt numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, 
dupa anuntarea prealabila a publicului.  

Art. 12. Limitarea raspunderii  

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru:  

- Inscrierile care nu conţin toate campurile obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii 
participantului; - Inscrierile care conţin informaţii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc 
conditiile de validitate de la Art. 9; 
- Intarzieri de curierat  

- Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate sau drepturile de proprietate intelectuală asupra 
textelor sau asupra unor elemente din mesajele înscrise în Concurs; 
- Erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a participantilor in timpul cat acestia sunt pe 
siteul www.desprecopii.com;  

- Erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al site-ului (pana de curent, atacuri 
DDOS) 
- Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau 
alte defectiuni ale altor mecanisme decat alte siteului implicate in procesul de reamintire a parolei si 
userului.  

- Pierderea de catre participant a textului creat pe site din cauza folosirii necorespunzatoare a 
aplicatiei oferite de catre organizator sau din cauza intreruperii neasteptate a conexiunii internet. 
- Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei 
electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de 
virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de 
catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).  

- Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului 
- Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare semnarii procesului verbal de predare primire 
nu vor fi luate in calcul de Organizator  

Art. 14. Prelucrarea datelor personale  



Prin participarea la acest concurs, mai exact prin completarea formularului on-line de pe pagina de 
web a Organizatorulului se prezuma luarea la cunostintă a regulamentului si consimtamantul 
participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul Concursului, 
în conformitate cu legea 677/2001.  

Desprecopii.com. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in 
conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date.  

Tuturor participanţilor la campania promoţională le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 
nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul 
la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către 
autoritatea de supraveghere.  

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoţionale: 
- pentru toti participantii la concurs: nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail, 
localitatea in care domiciliaza, telefon mobil sau fix; acestora le sunt garantate toate drepturile 
prevazute de lege; 
- pentru castigatori: nume si prenume din actul de identitate, adresa e-mail, telefon mobil sau fix, 
localitatea in care domicilizaza, adresa;  

Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea 
câştigătorilor Campaniei promoţionale, 

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi cu excepţia împuterniciţilor 
săi. Prin înscrierea la această Campanie promoţională, participanţii sunt de acord cu prevederile 
prezentului Regulament Oficial şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi localitatea 
de reşedinţă să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi. Art. 15. 
Minorii si persoanele fara capacitate juridica  

In cazul in care unul dintre castigatorii premiilor acordate in cadrul Concursului este minor (cu varsta 
sub 18 ani) sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in 
posesia premiului prin intermediul parintelui sau al tutorelui legal. Organizatorul este absolvit de orice 
raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv reprezentanului legal al minorului sau celui 
lipsit de capacitate juridica, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror 
reclamatii legate de aceasta.  

In cazul in care unul dintre castigatorii premiilor se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea 
premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala special pentru acest lucru.  

Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respective 
persoanei imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau 
solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.  

Art. 16. Forta majora  

Pentru scopul acestui Regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, 
controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 
independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si 
indeplini obligatiile asumate prin Regulament.  

Art. 17. Litigii  



Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, 
iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti 
romane competente din municipiul Bucuresti. 
Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a 
Organizatorului (info@desprecopii.com) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii 
publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua in considerare 
nicio reclamatie.  

Art. 18. Alte Clauze  

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor participantilor. 
Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de 
regulamentul oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a 
indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva 
dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara alte despagubiri sau 
platii. Organizatorul isi rezerva dreptul ca pe timpul campaniei sa aduca modificari siteului in respectul 
acestui regulament fara sa anunte participantii la concurs. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi 
mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia 
toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care 
ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.  

In conformitate cu art. 52 alin 1 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de 
piata prezentul Regulament se autentifica in 4 (patru) exemplare.  

	  


