REGULAMENTUL CONCURSULUI POCALUL DE AUR
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 06 - 09.07.2021
1. ORGANIZATORUL
ASOCIAȚIA FAPTE sediul în Cluj, Strada Unirii nr. 23, CUI 31425230
2. EVENIMENTUL
JAZZ IN THE PARK
3. CONCURSUL
POCALUL DE AUR
4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE
Între 6.07.2021 (ora 18:00) și 09.07.2021 (ora 18:00).
5. REGULAMENTUL
5.1.

Prezentul Regulament se aplica pentru concursul POCALUL DE AUR (in
continuare „Concursul”) desfășurat cu prilejul evenimentului JAZZ IN
THE PARK, organizat de: ASOCIAȚIA FAPTE (în continuare
„Organizator”).

5.2.

Prezentul regulament defineşte regulile de desfășurare ale Concursului
online pe care fiecare participant la acesta le accepta si si le insuseste.

5.3.

Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala,
expresa si neechivoca a prezentului Regulament de către participant.

5. DREPTUL DE PARTICIPARE. SITUAȚII DE DESCALIFICARE.
5.1.

Concursul se adresează oricărei persoane interesate de participarea la
evenimentul JAZZ IN THE PARK, cu vârsta peste 18 ani.

5.2.

Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii societății Asociația FAPTE
și persoanele care nu au împlinit 18 ani în data de 06.07.2021 la ora
18:00.

5.3.

Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs
asumandu-si o identitate falsă. Organizatorul își rezerva dreptul de a
elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este
desemnat caștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de
contact, s-a înscris utilizand date de indentificare false sau încearcă să
influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă
prevederile Regulamentului.

6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI
6.1.

Concursul va fi anunțat de către Organizator pe oricare dintre canalele
mass-media, pe paginile de internet, reţelele de socializare, etc

6.2.

Fiecare participant are obligația de se înscrie pe pagina de Facebook a
organizatorului urmărind instrucțiile postate.

6.3.

Fiecare participant se poate înscrie o singură dată.

6.4.

Castigatorii fiecărui premiu vor fi selectati aleatoriu, printr-un mecanism
automat de tragere la sorți

6.5.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 09.07.2021, la ora 18:00.

6.6.

Numele câștigătorilor vor fi anunțate pe pagina de Facebook Jazz în the
Park la data de 09.07.2021, ora 18:00.

6.7.

Fiecare castigator trebuie sa confirme printr-un mesaj pe pagina de
Facebook a organizatorilor în termen de maximum 3 zile de la data
anunțării listei câștigătorilor faptul că a primit notificarea de câștig, să
confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice detalii
suplimentare necesare validării.

6.8.

În cazul în care un câștigator nu este validat, Organizatorul va aloca
premiul participanților din lista de rezervă, in ordinea in care au fost
extrasi.

6.9.

Imposibilitatea câștigătorului de a intra in posesia oricarui premiu din
cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

7. PREMII
7.1.

Organizatorul acordă un număr de 5 premii, constând în 20 de vouchere
de bere care pot fi folosite în perioada festivalului Jazz în the Park, la
oricare dintre barurile de la festival, pentru fiecare participant declarat
câștigător.

7.2.

Premiile vor fi livrate la fața locului, în timpul festivalului.

7.3.

Premiul caștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu
se acordă contravaloarea în bani a acestuia.

7.4.

Valoarea netă totală estimată a premiilor este de 1800 lei.

8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
8.1.

8.2.

8.3.

Prin comunicarea datelor personale în modalitatile indicate în mod expres
prin Regulament, participanții iși exprima acordul expres și neechivoc ca
datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea
efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea
obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
Organizatorul garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi
facută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date.
Organizatorul se angajează să nu dezvaluie nici un fel de date personale
către terți, cu excepția împuterniciților acestuia pentru prelucrarea de date
personale.

9. FORȚA MAJORĂ
9.1.

Pentru scopul acestui Regulament, fortă majoră înseamnă orice
eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de voința sa, și a cărui apariție atrage imposibilitatea
îndeplinirii obligațiilor asumate prin Regulament.

9.2.

Daca o situație de forță majoră împiedică sau întarzie total sau parțial
executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi
exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru
perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată,
conform dispozițiilor Codului Civil.

9.3.

În caz de apariție a unui caz de forță majoră, Organizatorul va anunța la
adresa de internet jazzinthepark.ro acest aspect, în termen de maximum 5
zile de la apariție.

Regulamentul poate fi accesat pe pagina de internet www.jazzinthepark.ro.

