
1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul „Recenzie într-o fotografie” este organizat de Filologisme.ro, publicație online aferentă

asociației non-guvernamentale Filologisme, cu sediul în București, Sector 4, România (denumită în

continuare 'Organizator'). Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile

regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare

'Regulament Oficial'). Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului

www.filologisme.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul

Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după prezentarea

acestor modificări pe site-ul menționat mai sus.

2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se desfășoară pe site-ul www.filologisme.ro, în perioada 15 Octombrie

2021– 31 Decembrie 2021. Pentru obținerea de informații suplimentare, vă rugăm să trimiteți un

email la contact@filologisme.ro, pe întreaga durată a concursului, potrivit celor menționate în

Secțiunea 3 de mai jos.

3. DURATA CONCURSULUI

Concursul va fi lansat la data de 15 Octombrie 2021 și va dura până la data de 31 Decembrie 2021.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

Participarea la concurs este condiționată de trimiterea unei fotografii-recenzii în formatul acceptat

(.jpg/.png) organizatorului. Participanții la concurs trebuie să ofere datele personale (nume,

prenume, adresa, telefon, adresa e-mail).

Premiile vor fi acordate în urma îndeplinirii condițiilor de participare la concurs și rezultatele

evaluării, iar câștigătorii vor fi anunțați în cursul zilei de 15 ianuarie 2022, pe paginile oficiale

ale filologisme.ro, Facebook și Instagram.

În concurs intră toate recenziile-fotografii care respectă condițiile concursului, și anume:

1.Cartea aleasă trebuie să apară în recenzia din fotografie.

2.Obiectele alese sau create trebuie să descrie succint principalele teme abordate în carte.

3.Fotografia trebuie să fie clară și, mai ales, originală.

Premiile constau în:

PREMIUL I – un set de 10 cărți

PREMIUL II – un set de 7 cărți

PREMIUL III – un set de 5 cărți

Toate cărțile vor fi însoțite de diplome și de un tricou cu sigla filologisme.ro!

Organizatorul asigură livrarea gratuită a premiilor. Premiile acordate nu se pot converti în bani.

5. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

Toți câștigătorii vor fi evaluați conform unui barem de evaluare ce urmărește îndeplinirea

condițiilor de aplicare. În cazul în care Organizatorul va fi în imposibilitate de a contacta un

Câștigător, datorită informațiilor greșite transmise de Câștigător (număr telefon, adresa etc.), se va
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alege următorul câștigător, în ordinea notelor acordate după evaluarea recenziei. Numele

castigatorilor va fi postat pe site-ul www.filologisme.ro. Toate taxele de expediție a premiilor vor fi

suportate de Organizator.

6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să

respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul

Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a

participanților și eventualilor câștigători.

Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări

necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor.

7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la prezentul Concurs, participanții/câștigătorii sunt de acord ca datele cu caracter

personal (nume, prenume, adresa, număr de telefon fix și/sau mobil, e-mail) să fie prelucrate de

Organizator. Prelucrarea va avea ca scop stocarea datelor în baza de date, precum și trimiterea de

oferte și materiale publicitare. Participanții/câștigătorii sunt, de asemenea, de acord ca datele de

mai sus să fie dezvăluite în urma premierii. Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată,

până la eventuala sa revocare.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii

nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul

comunicațiilor electronice, Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și

numai pentru scopurile specificate, datele personale ale participanților la concurs.

Lista câștigătorilor va fi afișată pe site-ul www.filologisme.ro, în conformitate cu prevederile

Secțiunii 4 a prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte

prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului.

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale

participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament

Oficial și legislației în vigoare.

Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele

drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii

individuale, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a se adresa

justiției.

8. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță

majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a

continua prezentul concurs.

9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe

cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele

judecătorești române competente.
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10. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toți accesând site-ul www.filologisme.ro. Pentru

informații suplimentare privind Regulamentul Oficial al concursului, vă rugăm să trimiteți un e-mail

la contact@filologisme.ro, începând cu data de 15 octombrie 2021.

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze

tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
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