Aprobat la prin decizia Consiliului Fundației
Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova)
12.03.2021
Regulamentul de desfășurare a concursului și galei
„Champions of Change” - ediția 2021
Perioada de desfășurare a concursului de selecție: data pentru perioada de se selecție
Prezentul regulament se aplică concursului și galei de premiere „Champions of Change” în
Republica Moldova, ediția a III-a din 2021.
Art.1. Organizarea și denumirea
Art. 1.1. Concursul și gala Champions of Change, ediția 2021 (numit în cele ce urmează şi
„Concursul”) este organizat de Fundația Laboratory of Initiatives for Development (LID
Moldova), cu sediul în Republica Moldova, Chișinău, str. A. Mateevici nr. 84/1 (denumită în
continuare “Organizatorul” sau „LID Moldova”).
Art. 1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament
(„Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant („Participant”) la Concurs.
Pentru a participa la acest Concurs, persoanele care se înscriu sau care nominalizează spre
participare prin introducerea datelor personale și a materialelor artistice sau de altă natură,
confirmă că au citit, au înțeles și au acceptat prevederilor acestui Regulament, care le devine
opozabil și nu poate fi contestat sub nicio formă.
Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din
Republica Moldova.
Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în
prezentul Regulament în perioada desfăşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu
înainte de a anunţa Publicul despre aceste modificări într-un termen rezonabil.
Art.2. Aria și perioada de derulare
Art. 2.1. Concursul are ca tematică identificarea și premierea persoanelor cu rezultate
deosebite în dezvoltarea activităților comunitare și de interes public conform secțiunilor din
Concurs și categoriilor aferente, descrise în cadrul prezentului Regulament.
Art. 2.2. Concursul se desfăşoară în Republica Moldova, în perioada, online, pe resursele
social media dedicate concursului. Detaliile logistice și organizatorice vor fi publicate pe
pagina de Facebook a LID Moldova și pe pagina web a organizației www.lidmoldova.org.
Art. 2.3. Organizatorul poate prelungi perioada de desfășurare a concursului, obligându-se să
comunice neîntârziat noua perioadă de desfășurare către toți Participanții la concurs.
Art.3. Condiţiile de participare
Art. 3.1. La acest concurs poate participa orice persoană cu cetățenia Republicii Moldova,
majoră, care se înscrie la concurs prin completarea și transmiterea formularului de participare
care poate fi găsit online pe pagina de concurs în perioada de înscriere indicată în prezentul
Regulament (detalii pe site-ul web) completând toate câmpurile formularului online de
înregistrare. Orice persoană poate nominaliza o altă persoană în concurs prin completarea
formularului pentru acesta și cu mențiunea clară că este o nominalizare în favoarea unei terțe
persoane.
Participanții și persoanele nominalizate care acceptă înregistrarea în concurs se angajează să
accepte termenii și condițiile prezentului Regulament, precum și termenii de utilizare și de
confidențialitate ai site-ului Concursului.
Art. 3.2. La acest concurs nu au dreptul sa participe angajații Organizatorului, angajați ai
partenerilor oficiali ai Organizatorului, membrii echipei de organizare și membrii juriului.
Art. 3.3. Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice înscriere incompletă,
incorectă sau trimisă după data de închidere a înscrierii la Concurs, indiferent de motiv,
inclusiv dar fără limitare la probleme întâlnite pe site-ul de înscriere, probleme de rețea sau
sisteme

computerizate on-line, probleme de server sau furnizor de rețea, probleme cu echipamentele
computerizate sau software-ul utilizat, înregistrări nereușite din cauza problemelor tehnice, de
congestie de trafic internet, probleme cu liniile telefonice sau cu orice site web, sau orice
combinație a celor de mai sus.
Art. 3.4. Organizatorul poate respinge orice înregistrare care nu îndeplinește condițiile
stipulate în cadrul prezentului Regulament, poate fi contestată în temeiul legislației
Republicii Moldova, precum și orice înregistrare care, în opinia rezonabilă a Organizatorului:
(i) conține elemente ofensatoare sau care ar putea avea efect negativ asupra numelui,
reputației sau imaginii Organizatorului sau ale oricărui partener de brand sau membru al
juriului; (ii) include mărci comerciale, logo-uri sau materiale protejate asupra cărora
Participantul nu deține drepturi de autor sau de utilizare, sau folosite fără permisiunea
prealabilă în scris a titularului acestor drepturi (inclusiv nume faimoase, nume de companii
etc.); (iii) sunt defăimătoare, reprezintă falsuri sau aduc o insultă unor persoane sau companii,
incluzând dar fără a se limita la Organizator (inclusiv partenerii acesteia); (iv) promovează o
agendă politică sau (v) include reproducerea imaginii unei persoane fizice, în legătură cu care
Participantul nu deține dreptul de utilizare sau nu a declarat pe proprie răspundere că deține
dreptul de utilizare.
Art. 3.5. În legătură cu datele înscrise, Participantul declară expres că deține toate drepturile
necesare pentru a participa la Concurs, a nominaliza și pentru a îi permite Organizatorului să
folosească fotografiile (în conformitate cu termenii prevăzuți în prezentul Regulament),
inclusiv, dacă e cazul, drepturile cu privire la folosirea imaginii oricărei persoane surprinse în
fotografiile înscrise, în condițiile prevăzute de Codul Civil și de legislația privind protecția
drepturilor intelectuale. Participantul declară în mod expres că își asumă consecințele lipsei
drepturilor menționate anterior sau obținerii acestora într-o formă necorespunzătoare sau
incompletă, răspunderea Organizatorului fiind exclusă pentru prejudicii generate de lipsa
drepturilor asupra fotografiilor înscrise sau a oricăror alte materiale puse la dispoziția
organizatorului, necesare Participantului pentru Concurs.
Art. 3.6. Pe parcursul perioadei de Concurs sau oricând după aceasta, Organizatorul poate
verifica veridicitatea datelor furnizate și calitatea Participantului privind calitatea sa de titular
al drepturilor de autor asupra fotografiilor, materialelor, etc, înscrise în Concurs, inclusiv prin
solicitarea fișierelor de date originale, cu respectarea prevederilor legale aplicabile referitoare
la protecția datelor cu caracter personal. Participantul își exprimă în mod expres acordul ca
Organizatorul să îl poată contacta prin intermediul adresei personale de e-mail, telefon sau
oricare altă metodă pentru a solicita informațiile relevante.
Art. 3.7. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
neechivocă a prezentului Regulament, regulament care este publicat pe pagina de internet a
Concursului. Concursul va putea fi întrerupt în caz de forță majoră sau printr-o decizie a
Organizatorului, dar nu înainte de a anunța Participanții, cel puțin prin publicarea pe pagina
de internet a Concursului.
Art. 3.8. De asemenea, prin înregistrarea la Concurs și/sau la newsletter-ul de pe pagina de
internet, Participantul este de acord cu utilizarea adresei de e-mail pentru informări legate de
Concurs.
Art.4. Conceptul, modalitatea de înscriere și desfășurarea Concursului
Art. 4.1. Concursul „Champions of Change” este o competiție deschisă tuturor cetățenilor
Republicii Moldova care au atins rezultate remarcabile în activități comunitare și/sau de
interes public sau au stabilit noi standarde în domeniul de activitate conform categoriilor din
proiect pe parcursul anului 220. Art. 4.2. În cadrul Galei vor fi acordate 3 premii bănești în
valoare de minim 1000 Euro fiecare (total minim 3000 Euro) sub forma unui grant sau
contribuție pentru un nou proiect ce urmează a fi implementat cel târziu până la sfârșitul
anului 2021. Art. 4.3. Înregistrarea și nominalizarea se va face prin completarea integrală a
formularului de aplicare plasat pe pagina web și paginile social media ale concursului.
Art. 4.4. Toate persoanele înscrise în concurs vor fi jurizate și evaluate în strictă concordanță
cu condițiile prezentului regulament în mod egal și nediscriminatoriu.
Art. 4.5. Participanții declară și garantează că toate datele incluse în concurs sunt veridice și că

nu au fost ascunse careva informații care ar putea influența rezultatele acestuia.
Art. 4.6. După înscrierea în Concurs, participanții pot fi descalificați din Concurs la cererea
argumentată a altor participanți și/sau în cazul în care terțe persoane reclamă și dovedesc
încălcarea prezentului regulament, sau a oricăror condiții legale.
Organizatorul nu va răspunde pentru orice prejudicii cauzate de aceste decizii, în măsura în
care a acționat cu bună credință în baza unor reclamații, indicii sau suspiciuni rezonabile,
fiind singurul în măsură să aprecieze și să decidă cu privire la aceste aspecte, având în vedere
că încălcarea legii sau a drepturilor altor persoane de către Participanți poate afecta în mod
direct imaginea și poate conduce la atragerea răspunderii Organizatorului față de terții
îndreptățiți sau față de autorități.
Art. 4.7. În toate cazurile, datele minime obligatorii necesare pentru înscrierea în concurs sunt:
nume, prenume, date de contact (adresă domiciliu, email și telefon), domeniu de
nominalizare, activitate curentă, descrierea realizărilor și meritelor pentru care este
nominalizată, impactul activității persoanei nominalizate, date biografice și o fotografie de
calitate bună (dimensiune minim 2 MB). Art. 4.8. Fiecare persoană poate nominaliza un
număr nelimitat de persoane la oricare dintre secțiuni. O persoană poate fi nominalizată
pentru o singură secțiune de concurs. La discreția juriului, o persoană poate fi încadrată la o
altă secțiune decât cea pentru care a fost nominalizată, în baza aprecierii relevanței de către
acesta. Despre acest lucru va fi înștiințată în mod obligatoriu persoana nominalizată. Decizia
de schimbare a secțiunii de către juriu nu poate fi contestată.
Art. 4.9. Fiecare Participant nominalizat de altcineva, va fi contactat pentru confirmarea
participării în concurs.
Art. 4.10. Calendarul de înscriere și de jurizare, precum și datele anunțării finaliștilor și a
câștigătorilor – vor fi anunțate din timp pe pagina de internet oficială a Concursului
www.lidmoldova.org.
Art. 4.11. Pentru a putea fi contactați, participanții vor avea grijă de acuratețea datelor de
contact introduse.
Art.5. Juriul și metoda de jurizare
Art. 5.1. Juriul de specialitate care va valida nominalizații și va selecta câștigătorii, este format
din persoane delegate de către echipa LID Moldova. Componența juriului poate fi făcută
publică sau nu, decizia aparținând Organizatorului. În juriu vor intra minim 5 persoane.
Deciziile vor fi luate prin punctaj oferit pe o grilă de la 1 la 100, conform criteriilor stabilite
de prezentul regulament. Juriul poate decide includerea de criterii adiționale, cu condiția ca
acestea să nu contravină condițiilor incluse în prezentul Regulament și cu înștiințarea
participanților. Componența juriului nu poate fi schimbată pe parcursul concursului.
Art. 5.2. Procesul de jurizare se va desfășura cu punerea la dispoziție a formularelor de
nominalizare, dar și a informațiilor colectate de echipa LID Moldova în mod individual.
Art. 5.3. Juriul va nota fiecare nominalizat înscris în Concurs, în vederea desemnării unui
număr de maxim 15 campioni. Cei 15 finaliști (Campioni desemnați de juriu din totalul de
aplicanți) vor intra în concurs pentru cele 3 premii puse în concurs.
Art. 5.4. Organizatorul va încerca să se asigure că juriul va avea componența menționată la art.
5.1. din prezentul Regulament, dar informează că este posibil ca, din motive independente de

voința sa, componența juriului să se schimbe. În cazul în care vreunul din membrii juriului
renunță la funcția sa, Organizatorul îl va înlocui cu un alt membru. Participanții nu au dreptul
de a contesta modificări aduse componenței juriului sau numărului acestuia.
Art. 6. Desemnarea câștigătorilor
Art. 6.1. Desemnarea finaliștilor și a câștigătorilor din cadrul secțiunilor
Fiecare Participant la Concurs care se înregistrează în condițiile prezentului regulament, intră
în cursă pentru câștigarea oricăruia dintre premiile enumerate la Art. 7.3.2.
În prima etapă de jurizare se vor alege 15 finaliști dintre toți cei înscriși în Concurs.
Membrii juriului au libertate deplină de a alege în calitate de câștigători pe oricine consideră
relevant conform următoarelor criterii:
- Inițiativele sau proiectele candidatului au impact și continuitate în societate;
- Creează și promovează standarde înalte și așteptări ridicate în domeniul său de
activitate;
- Integritatea și reputația personală și profesională este ireproșabilă;
- Deschis să coopereze și susțină inițiativele similare sau conexe, inclusiv prin schimb
de experiență și mentorat;
- Persoana este dedicată drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și
valorilor democratice.
Participanții recunosc acest lucru și își asumă că membrii juriului au o libertate deplină în
judecarea nominalizărilor și desemnarea finaliștilor/câștigătorilor, renunțând la dreptul de a
formula orice fel de contestație sau plângere referitoare la modul în care membrii juriului au
realizat jurizarea Concursului.
Art. 6.2. Desemnarea câștigătorilor
Pentru a putea fi desemnat Champion of Change în Republica Moldova ș i a primi unul
dintre premii, participantul are obligația să se implice în activitățile civice care vor
însoți realizarea proiectului „Champions of Change”.
Organizatorul oferă membrilor juriului libertate deplină în a alege cele mai valoroase persoane
dintre cele introduse în Concurs. Astfel, Organizatorul nu va reglementa criteriile în baza
cărora membrilor juriului vor determina câștigătorul, cu excepția criteriilor stabilite la pct.
6.1. Participanții recunosc acest lucru și își asumă că membrii juriului au o libertate deplină în
jurizare, renunțând la dreptul de a formula orice fel de contestație sau plângere referitoare la
modul în care membrii juriului au realizat jurizarea Concursului.
Art.7. Premiile
Art. 7.1. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei „Champions of Change” 2021.
Art. 7.2. În cazul în care câștigătorii desemnați nu vor confirma premiul, organizatorul își
rezervă 2 opțiuni, transmiterea premiului ulterior galei de premiere sau înlocuirea acestuia cu
următorul participant conform rezultatelor de jurizare.
Art. 7.3. Premiile sunt structurate după cum urmează și constau în următoarele sume bănești:
Toți campionii desemnați de juriu vor primi statueta din bronz “Champion of Change”
cu numele său inscripționat pe ea, iar cele mai bune inițiative vor fi premiate (sub formă de
grant sau cofinanțare din partea partenerului Friedrich Naumann Foundation for Freedom
pentru o inițiativă sau proiect nou.
Organizatorul poate oferi premii speciale, în cazul disponibilității resurselor sau a
contribuției sponsorilor.
Art. 7.4. Valoarea totală a premiilor bănești (granturilor) este de 3000 Euro, fiind supusă unor
posibile variații. Valoarea unei statuete este de 100 Euro.
Art. 7.5. Pentru ca un Participant să fie validat drept câștigător și să poată accesa premiul
(grantul) în bani trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

● Să aibă dreptul de participare la Concurs conform art. 3 de mai sus;
● Să îndeplinească toate condițiile de participare prevăzute în prezentul art. 7;
● Să prezinte pentru identificare Organizatorului toate informațiile necesare identificării
Participantului și acordării premiului.
● Să transmită către LID Moldova un concept de proiect sau activitate pe care câștigătorul
premiului banesc dorește să-l inițieze și implementeze pe parcursul anului 2021.
Organizatorul nu va acorda vreun premiu, vreo despăgubire în bani sau alte beneficii
Participanților care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.
Art. 7.6. Contravaloarea premiilor va fi plătită sub formă de sprijin financiar (grant) pentru
implementarea unei noi inițiative sau proiect de către câștigător.
Art. 7.7. Plata impozitelor datorate de către câştigătorii premiilor, dacă este cazul, se va face
prin reţinere la sursă (Organizatorul). Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod
specific de acest Regulament oficial vor fi suportate de către câştigător (Participant).
Art.8. Limitarea răspunderii
Art. 8.1. Organizatorul Concursului nu îşi asumă răspunderea, inclusiv cu privire la
deteriorările dovezilor ce atestă participarea la Concurs.
Art. 8.2. În cazul în care unul sau mai mulți Participanți suferă vreun prejudiciu provocat de
culpa ușoară a Organizatorului (ex: pierderea sau dezvăluirea accidentală a unor date –
inclusiv personale, publicarea greșită sau nepublicarea unor materiale, înlăturarea din concurs
a unor detalii ca urmare a unor suspiciuni de fraudă sau încălcare de drepturi care în final se
dovedesc nefondate, confundarea accidentală a persoanelor participante etc.), răspunderea
Organizatorului nu va fi angajată pentru repararea prejudiciului, acesta fiind exonerat de
răspundere conform legislației în vigoare.
Art. 8.3. Organizatorul Concursului nu poate fi făcut răspunzător pentru documentele
transmise de câștigător care nu ajung în posesia Organizatorului în termenele menționate în
prezentul Regulament și nici pentru premiile care nu ajung la câștigător din motive
independente de voința Organizatorului, ca de exemplu, dar fără a se limita la, comunicarea
eronată de către câștigător a datelor de cont bancar, transmiterea documentelor de validare
către alte adrese de e-mail decât cele comunicate de către Organizator, sau pentru
transmiterea de informații incomplete, ilizibile, etc.
Art. 8.4. Organizatorul Concursului nu este responsabil pentru plata cheltuielilor ce pot rezulta
din acordarea premiilor, ca de exemplu: cheltuieli legate de comisionul bancar, transportul
pentru preluarea premiului în produs etc.
Art. 8.5. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderea statutului de câștigător al
unui Participant, ca urmare a neconfirmării primirii premiului la nr. de telefon sau adresa de
e- mail de la Art. 7.1.
Art. 8.6 Organizatorul nu va fi responsabil pentru problemele generate de defecțiuni tehnice
independente de voința sa, cauzate de conexiunea la internet a Participantului sau de
semnalul și calitatea rețelei de telefonie, fixă sau mobilă.
Art. 8.7. Premiile în produse nu pot fi preschimbate în bani sau puncte, total sau parţial.
Art.9. Confidenţialitate, protecția datelor și drepturi de utilizare
Art. 9.1. Participantul acceptă, confirmă şi este de acord că, pentru participarea sa la Concurs,
Organizatorul va prelucra anumite informaţii şi date despre Participant, inclusiv date cu
caracter personal și fotografiile înscrise în Concurs .
Art. 9.2 Organizatorul va colecta şi prelucra următoarele date ale Participanţilor: nume, adresa
de e-mail, nr. de telefon, CNP, copie a buletinului de identitate și cont bancar (ultimele trei în
cazul Câştigătorilor), ce vor fi utilizate exclusiv în scopul derulării Concursului. În acest sens,
datele cu caracter personal ale Participantului vor putea fi divulgate şi/sau transferate şi către
terţi colaboratori ai Organizatorului (furnizori sau prestatori de servicii – ex: furnizori de
servicii contabil, membri ai juriului, furnizori de servicii IT pentru platforma online a

Concursului) („Împuterniciţi”), iar Organizatorul se va asigura că Împuterniciţii vor efectua
orice astfel de prelucrare de date cu respectarea legislaţiei aplicabile şi strict limitat la scopul
desfăşurării Concursului.
Art. 9.2. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator în conformitate cu
prevederile legislației aplicabile.
Organizatorul va notifica imediat Participantului orice încălcare a securității datelor cu
caracter personal aparținând Participantului care a ajuns la cunoștința Organizatorului.
Notificarea:
1. va descrie natura încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv categoriile și
numărul estimat de date cu caracter personal și fișiere potențial afectate;
2. va comunica identitatea și datele de contact ale reprezentantului Organizatorului care
poate furniza mai multe detalii;
3. va descrie consecințele încălcării și va recomanda măsuri de atenuare a posibilelor
efecte negative ale acestei încălcări; și
4. va descrie măsurile propuse ori luate pentru remedierea încălcării.
Părțile vor coopera pentru soluționarea încălcărilor securității datelor referite mai sus.
Art. 9.6. Organizatorul se asigură că prelucrările datelor cu caracter personal ale
Participanților, efectuate de Organizator şi de orice persoană împuternicită a acestuia se
desfășoară în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Art. 9.7. Participarea la Concurs constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul
că numele și datele lor vor fi făcute publice pe platforma de concurs/ site web și pe paginile
online de socializare. Participanții nu vor putea solicita drepturi bănești pentru acest fapt.
Art. 9.8. Organizatorul recunoaște că fiecare Participant rămâne titularul deplin al drepturilor
de autor asupra materialelor și produselor intelectuale ale acestora, transmise în concurs.
Art. 9.9 Participanții acceptă ca fotografiile înscrise în Concurs să fie utilizate de către
Organizator în scopul desfășurării Concursului, şi a promovării Concursului pe orice canale
media proprii sau ale partenerilor, sau prin internet, acestea putând fi aduse la cunoştinţa
publicului prin postare pe reţele sociale sau prin alte canale media, online sau print, în orice
format, inclusiv dar nelimitat la materiale tipărite, cataloage, materiale video etc.
Art.10. Taxe şi impozite
Organizatorul Concursului este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare,
conform prevederilor legale în vigoare, potrivit art. 7.7 de mai sus, dacă este cazul.
Orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu premiul câștigat, cad în sarcina exclusivă
a câștigătorului.
Art.11. Forţă majoră / caz fortuit
Art. 11.1. Pentru scopul acestui Regulament, ”forţa majoră” presupune orice eveniment extern
care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a îşi îndeplini obligaţiile asumate
prin prezentul Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici
împiedicat de către Organizator.
Art. 11.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial
executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de
răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire
va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este
obligat să le comunice Participanţilor la Concurs existența unui astfel de caz în termen de 5
(cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.
Art.12. Litigii
Art. 12.1. Orice reclamaţie având ca obiect „Concursul” poate fi trimisă doar în scris pe mail
la info@lidmoldova.org în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care
s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 12.2. În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și
Participantul/Participanții, pe de altă parte, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă
nu este posibilă rezolvarea divergențelor pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul
spre soluționare instanțelor de drept comun competente.
Art.13. Întreruperea Concursului
Art. 13.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda, întrerupe sau înceta Concursul
oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a participanților prin
mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, e-mail etc.).
Art. 14 Disponibilitatea Regulamentului Concursului
Regulamentul Concursului este disponibil pe pagina de internet www.lidmoldova.org,
pe întreaga perioadă de desfășurare a Concursului. Prin participarea la prezentul Concurs,
Participantul este de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui Regulament,
inclusiv posibile completări ulterioare conform Art. 1.3.
Art.14. Clauze finale
Art. 14.1. Prin participarea la Concurs, Participantul este de acord cu prevederile prezentului
Regulament. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care anumiți
Participanți sunt în incapacitate de a participa la Concurs, dacă această incapacitate se
datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului Organizatorului. Aceste circumstanțe
se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu
întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii de internet, a
funcționării aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în
derularea Concursului. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice
care pot afecta funcționarea conexiunilor la internet și/sau a aplicațiilor furnizorului de
internet, cauzată de probleme tehnice și/sau de trafic intens de internet, în general sau pe
pagina de internet în special, sau de ambele tipuri de probleme.
Art. 14.2. Simpla participare la Concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală şi
necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în
ceea ce priveşte Concursul.
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