REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“Castiga 100 bilete la Art Safari cu Digi World!” (Concursul)

1.ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Concursul “Castiga 100 bilete la Art Safari cu Digi World!” este realizat de catre:
RCS & RDS S.A., cu sediul in Bucuresti Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I,
etaj 2, sector 5, cod unic de inregistrare 5888716, atribut fiscal RO, numarul de inregistrare la
Registrul Comerţului J40/12278/1994, reprezentata prin Ioan Bendei in calitate de
Vicepresedinte C.A., denumita in continuare RCS & RDS sau Organizatorul.
2.DURATA CONCURSULUI
Concursul se va desfasura in perioada 7-18 mai 2018, perioada Concursului putand fi modificata
datorita unor imprejurari exceptionale, independente de vointa Organizatorului. Orice modificare
va fi adusa la cunostinta participantilor prin intermediul mijloacelor publice de comunicare,
varianta actualizata a Regulamentului fiind disponibila pe site-ul www.digi-world.tv.
3.LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, prin intermediul posturilor de
televiziune Digi World si Digi Life si a celorlalte mijloace de comunicare mentionate in
prezentul Regulament sau aflate la dispozitia Organizatorului.
4.DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
In cadrul Concursului “Castiga 100 bilete la Art Safari cu Digi World!” poate participa orice
persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand varsta minima de 14 ani.
Angajatii si colaboratorii Organizatorului precum si angajatii si colaboratorii Grupului RCS &
RDS, rudele de gradul I si sotii/sotiile acestora nu vor putea participa la Concurs.
Participantii la acest Concurs accepta expres si neechivoc ca datele cu caracter personal ale
acestora sa poata fi facute publice si utilizate in scop publicitar. In situatia in care participantul
este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa, parintii sau, dupa caz, tutorele garanteaza ca
participarea minorului a fost făcută cu acordul acestora si ca exista acordul acestora din urma ca
datele cu caracter personal ale persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa sa fie facute
publice si utilizate in scop publicitar.
5.REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul oficial al Concursului “Castiga 100 bilete la Art Safari cu Digi World!” este
disponibil pe site-ul www.digi-world.tv si poate fi acordat in mod gratuit oricarui solicitant la
sediul Organizatorului din Bucureşti, Sector 5, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building,
Faza I, etaj 2, de luni pana vineri intre orele 11.00 - 16.00.
Validarea castigatorilor si modul in care acest concurs se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv
al Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea
Organizatorului.

Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la
imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiilor.
Participarea la concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de
concurs.
6.MECANISMUL CONCURSULUI
Participantii se pot inscrie in concurs in perioada 7-18 mai 2018, prin intermediul unei aplicatii
interactive pe website www.digi-world.tv.
Accesand aplicatia de concurs, participantii trebuie sa raspunda la 3 intrebari avand legatura cu
operele de arta expuse in cadrul evenimentului Art Safari 2018 (ce are loc in perioada 11-20 Mai
2018 in Bucuresti) si (optional) sa dea share la voturile sale pe Facebook.
Participantii vor putea parcurge o singura data aplicatia de concurs si, implicit, vor putea
raspunde o singura data la fiecare din cele 3 intrebari, de pe un singur cont, incepand cu data de 7
mai, ora 10:00 si pana la data de 18 mai, ora 10:00, doar prin website-ul www.digi-world.tv.
Toti cei care au raspuns corect la minim o intrebare vor participa la tragerea la sorti,
urmand a fi extrasi in total 100 castigatori, astfel:
- Vineri, 11 mai 2018, se vor extrage 70 castigatori (toti cei care au raspuns corect la
minim o intrebare in perioada 7-11 mai ora 10:00 vor participa la tragerea la sorti);
- Vineri, 18 mai 2018, se vor extrage 30 castigatori (toti cei care au raspuns corect la
minim o intrebare in perioada 11-18 mai ora 10:00 vor participa la tragerea la
sorti).
Nota: Participantii vor fi eliminati din concurs daca se vor inscrie cu orice alt material care nu
reflecta obiectul concursului (exemple: mesaje care contin insulte, conotatii sexuale, care aduc
atingere bunelor moravuri etc.).
Acordarea premiilor nu este conditionata de achizitionarea vreunui serviciu sau produs
sau de vreo alta cheltuiala suplimentara, cu exceptia cheltuielilor necesare pentru ridicarea
premiilor.
7.DESCRIEREA PREMIILOR. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Participantii la Concurs pot castiga, in baza activitatilor desfasurate, urmatoarele premii:
Premii:
- Prima extragere: Vineri 11 mai 2018 – 70 castigatori:
o Fiecare castigator primeste 1 bilet de intrare ce ofera acces gratuit pentru 1
persoana si pentru 1 zi in cadrul evenimentului Art Safari Bucuresti (oricand
in perioada evenimentului, 11-20 Mai 2018). Valoarea totala a premiilor
acordate ca urmare a primei extrageri este de 3.500 RON;
-

A doua extragere: Vineri, 18 mai 2018 – 30 castigatori:
o Fiecare castigator primeste 1 bilet de intrare ce ofera acces gratuit pentru 1
persoana si pentru 1 zi in cadrul evenimentului Art Safari Bucuresti (oricand

in perioada evenimentului, 11-20 Mai 2018). Valoarea totala a premiilor
acordate ca urmare a celei de-a doua extrageri este de 1.500 RON.
Valoarea totala a premiilor este de 5.000 RON (TVA inclus).
Castigatorii nu pot opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori servicii.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Un participant nu poate castiga mai mult de un premiu.
Participantii vor primi numere de ordine in functie de inscrierea in concurs. Castigatorii vor fi
desemnati prin tragere la sorti, prin intermediul programului random.org astfel: in urma
centralizarii si verificarii rezultatelor inregistrate, Organizatorul va anunta numele castigatorilor
Concursului si le va publica pe site-ul www.digi-world.tv. Castigatorul premiului urmeaza sa fie
anuntat pe Facebook Digi World sau prin orice alte mijloace de catre reprezentantii
Organizatorului pentru a stabili conditiile specifice de acordare/ridicare a premiului. Daca este
cazul, castigatorul se va prezenta in termenele agreate cu reprezentantii Organizatorului la sediul
social al acestuia din Bucuresti in vederea clarificarii tuturor aspectelor necesare.
Premiile se pot ridica in perioada 11-18 mai 2018, cu buletinul, direct de la intrarea in cadrul
evenimentului Art Safari: Piata George Enescu. Program: 11-20 mai 2018, zilnic, 12:00-21:00,
cu excepţia sâmbetelor 12:00-24:00. Toti castigatorii se vor regasi pe o lista la intrarea la
eveniment, acestia trebuie sa comunice numele si faptul ca este castigatorul concursului.
Organizatorul nu asigura transportul catre eveniment, acesta se va organiza pe cont propriu de
catre castigator.
In cazul în care castigatorii nu pot fi contactati sau, dupa ce sunt contactati, nu se prezinta in
locul si intervalul de timp stabilit de Organizator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a
aloca premiile respective pentru concursuri ulterioare sau de a nu le mai acorda.
Predarea premiilor se va realiza prin incheierea unui proces verbal de predare - primire incheiat
personal cu castigatorul (si/sau parintii/tutorele, dupa caz) sau cu mandatarul acestuia
imputernicit in baza unei procuri notariale speciale. In cazul in care castigatorul/castigatoarea
unuia dintre premii este o persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este
indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in
numele castigatorului o declaratie prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere
decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de
orice natura legate de premiul respectiv.
In cazul in care castigatorul/castigatoarea premiilor este o persoana fizica cu capacitate de
exercitiu restransa, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului cu incuviintarea
parintilor sau dupa caz, a tutorelui, care vor semna alaturi de castigator procesul-verbal de
predare-primire si/sau orice alte acte necesare.
8.GARANTII
Organizatorul CONCURSULUI nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate
de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru
calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile
acordate in cadrul Concursului, acestea fiind in sarcina producatorilor/distribuitorilor care
comercializeaza produsele acordate sub forma de premii de catre Organizator.

9.REGULI
Interpretarea si implementarea Regulamentului vor fi in totalitate la latitudinea Organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa schimbe, sa modifice sau sa adauge noi reguli in acest
Regulament, din orice motiv si oricand in timp, pe parcursul desfasurarii Concursului sau in
orice alt moment, varianta actualizata a Regulamentului fiind disponibila pe site-ul www.digiworld.tv, Participantii avand obligatia de informare continua in acest sens.
10.DIVERSE
Organizatorul isi rezerva dreptul de a ignora participarile care nu sunt conforme acestui
Regulament si de a întreprinde orice măsură rezonabila pentru a se proteja impotriva cererilor
frauduloase sau incorecte, inclusiv dar fără a se limita la verificari ulterioare in ceea ce priveşte
identitatea, varsta şi alte date relevante despre participant. Predarea premiilor se poate constitui
intr-un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acordul castigatorilor referitor
la faptul ca persoana lor, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor pot fi facute
publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara niciun fel de alta
compensatie din partea acestuia. Informatii suplimentare cu privire la modalitatea prin care
participantii pot intra in posesia premiilor si orice alte detalii referitoare la Concurs se pot obtine
de la adresade e-mail concurs@digi-film.ro.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare, Organizatorul isi
asuma obligatia de a face publice prin mijloace specifice numele castigatorilor si premiile
acordate.
11. RESPONSABILITATEA
Organizatorul Concursului nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de
proprietatea premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul va acorda premiile conform
prezentului Regulament, neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile
necastigatoare. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale
legislatiei aplicabile.
12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Organizatorul este inregistrat sub numarul 15643 in Registrul de evidenta a operatorilor de date
cu caracter personal. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale
ale concurentilor/castigatorilor la prezentul Concurs si sa le utilizeze conform prezentului
regulament si legislatiei in vigoare. Totodata, RCS & RDS S.A., în calitate de Organizator, va
centraliza datele cu caracter personal în vederea desfăşurării prezentei campanii exclusiv în
vederea desemnării câştigătorilor premiilor Concursului. Tuturor participantilor la concurs le
sunt garantate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la
informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14),
dreptul de opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de
a se adresa justitiei (art.18). Concurentii au dreptul de a obtine de la Organizator in mod gratuit,
la cerere, urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter
personal prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara

respectarea legii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001. Cererea va fi întocmita in
forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata.
13. TAXE
Organizatorului Concursului nu ii revine plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii financiare
legate de premii, cu exceptia impozitului pe veniturile obtinute din Concurs de catre castigatori,
impozit pe care Organizatorul este obligat sa il plateasca prin retinere la sursa, conform legii.
Cheltuielile de transport si alte cheltuieli conexe necesare deplasarii la oricare din punctele de
prezenta ale Organizatorului in vederea ridicarii premiilor sunt in sarcina castigatorilor.
14. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs poate inceta numai in urmatoarele situatii:
- implinirea termenului pentru care a fost anuntat Concursul;
- aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului,
din motive independente de vointa sa, de a organiza sau desfasura prezentul Concurs.
15. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva
pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente.
16. TEMEIUL LEGAL
Prezentul regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

