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DEW  TOUR  AM  SEARCH 	  CONCURS  VIDEO 
REGULI OFICIALE

NU ESTE NECESARĂ O ACHIZIȚIE PENTRU ÎNSCRIERE SAU PENTRU A PRETINDE UN 
PREMIU. O ACHIZIȚIE SAU O PLATĂ NU VA SPORI ȘANSELE PARTICIPANTULUI DE 

CÂȘTIG.  

DESCHIS DOAR REZIDENȚILOR LEGALI DIN ROMÂNIA CU VÂRSTĂ MINIMĂ 
DE 18 ANI LA DATA ÎNSCRIERII. 

Concursul video Dew Tour Am Search (“concurs”) este sponsorizat de QUADRANT 
AMROQ BEVERAGES S.R.L, cu sediul în Calea Văcărești, nr 391, etaj 4, secțiunea 1, 
sector 4, București, România, înregistrată sub numărul J40/27211/1994, având codul 
unic de înregistrare RO6811508 (“Sponsor”).  

1. PERIOADA CONCURSULUI: Concursul începe pe data de 1 iunie 2016 la orele 12:01
A.M. oră orient (“ET”) şi se încheie pe 31 iulie 2016 la orele 11:59 P.M. ET. Calculatorul 
sponsorului va fi ceasul oficial al concursului. 

2. DATELE DE ÎNCĂRCARE, VOT PUBLIC ȘI DELIBERARE: În tabelul de mai jos, toate
datele de începere, începe la ora 12:01 A.M. ET, şi toate datele de încheiere, se încheie la ora 
11:59 P.M. ET. 

RUNDĂ DESCRIERE DATA DE ÎNCEPERE  DATA DE ÎNCHEIERE 
#1 a) Date de încărcare video de

înscriere (“Date de încărcare”): 

b) Datele de deliberare pentru arbitrii
concursului pentru a evalua toate 
clipurile video eligibile (pentru a 
stabili top 5 clipuri video): 

a) 1 iunie 2016

b) 1 iulie 2016

a) 30 iunie 2016

b) 8 iulie 2016

#2 a) Vot public top 5 clipuri video:

b) Datele de deliberare pentru arbitrii
concursului pentru a decide între cele 
top 5 clipuri video: 

a) 11 iulie 2016

b) 11 iulie 2016

a) 24 iulie 2016

b) 24 iulie 2016

#3 a) Vot public top 2 clipuri video:

b) Datele de deliberare pentru arbitrii
concursului pentru a decide între cele 
top 2 clipuri video: 

a) 25 iulie 2016

b) 25 iulie 2016

a) 31 iulie 2016

b) 31 iulie 2016

3. ELIGIBILITATE: Acest concurs este oferit doar rezidenţilor legali din România, cu vârstă
minimă de optsprezece (18) ani la data înscrierii, skateboarderi amatori (definiţi ca neavând 
sponsori de produse model şi care nu au obţinut venituri din skateboarding), şi care deţin 
paşaport american valid ce permite călătoria între România şi Olanda şi expiră după 28 
februarie 2017.  
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Sponsorul, QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.R.L cu sediul în Calea Văcărești, nr 391, 
etaj 4, secțiunea 1, sector 4, București, România, şi Fuse, LLC şi companiile mamă 
respective, filialele şi afiliaţii, distribuitorii, dealerii şi alte companii/consultanţi implicaţi în 
implementarea şi executarea concursului sunt denumiţi colectiv în prezenta entităţi ale 
concursului (“entităţi concurs”). Angajaţii entităţilor concursului şi fiecare membru imediat al 
familiei (ex., soţ/soţie, părinte, copil, frate/soră vitregă şi copii vitregi ai fiecăruia) şi persoanele 
cu care împart aceeaşi locuinţă nu sunt eligibile pentru a participa la concurs. Concursul este 
nul în locaţiile în care este interzis sau restricţionat prin lege. Prin participarea la acest concurs, 
o persoană care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi se înscrie la concurs (individual
“participant” şi colectiv “participanţi”) este de acord să respecte aceste reguli oficiale (“reguli 
oficiale”) şi este de acord ca deciziile entităţilor concursului şi ale agenţilor acestora să fie 
definitive şi obligatorii sub toate aspectele aferente concursului.  

4. CUM SE EFECTUEAZĂ ÎNSCRIEREA LA CONCURS: În perioada înscrierii la concurs,
accesaţi www.dewtour.com/amsearch (“Pagină) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi notaţi toate 
informaţiile solicitate în formularul de înscriere, care includ (însă nu numai): nume şi prenume, 
adresa email, adresa poştală şi data naşterii. Participanţii trebuie să ofere link-ul clipului video 
de pe YouTube (trebuie să fie înregistraţi ca utilizatori YouTube) pentru concurs. Sponsorul 
poate adresa şi întrebări suplimentare; răspunsul la aceste întrebări nu este necesar pentru 
înscrierea la concurs.  

Clip Video pentru concurs: Clipul dvs video pentru concurs (“Video”) va avea o durată 
maximă de 2 minute (clipurile video ce depăşesc 2 minute vor fi descalificate). Clipul dvs Video 
trebuie să prezinte cele mai bune aptitudini ale dvs de skateboarding.  
IMPORTANT: Vă rugăm să nu încercaţi un truc ce depăşeşte nivelul capacităţii dvs. 

Restricţii video: Clipul dvs video trebuie să respecte următoarele cerinţe, în caz contrar poate 
fi descalificat la decizia sponsorului:  
Durata maximă: 2 minute; 
Poate include materialul audio brut de pe durata filmării însă nu va include un material audio 
suplimentar; 
Clipul Video trebuie să prezinte mai multe unghiuri, însă fiecare truc trebuie prezentat integral 
într-un singur unghi;  
Orice clipuri folosite pentru a produce materialul Video trebuie să fie filmate în ultimii doi ani; şi 
Clipul video: trebuie să fie real, să fie original (nu se acceptă copii de la terţi), produs personal, 
să nu fi fost publicat, să nu fi fost utilizat într-o altă competiţie, să fie conform cu toate legile, 
regulile şi regulamentele aplicabile, să nu încalce drepturile unui terţ, şi să nu încalce un drept 
de autor sau marcă comercială. 

Limita înscrierii: O singură (1) înscriere per persoană. Participanţii care încearcă să folosească 
mai multe conturi sau identităţi riscă descalificarea, la decizia Sponsorului. Înscrierile primite de 
la o persoană cu depăşirea limitei menţionate vor fi nule. 

Social Media: Prin participarea la concurs, participantul înţelege că acest concurs nu este 
sponsorizat, andosat sau administrat sau asociat Facebook, Instagram, Twitter, Google+ (sau 
alt site de social media) şi că participantul comunică informaţiile doar Sponsorului şi 
mandatarilor săi. Mai mult, participantul îşi exprimă acordul expres de a elibera Facebook, 
Instagram, Twitter şi Google+ de orice răspundere aferentă acestui concurs. 
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5. DATE VIDEO SUPLIMENTARE:

Drept de proprietate asupra clipului video: Participantul trebuie să deţină întreg conţinutul 
clipului Video. Orice persoană care apare în clipul Video, este identificată în materialul Video, 
sau care a participat la producerea clipului Video trebuie să acorde drepturile de proprietate 
participantului. Participantul trebuie să deţină o declaraţie scrisă semnată/datată de la persoana 
care confirmă transferul oricăror drepturi de proprietate asupra materialului video al 
participantului. 

Drepturi video: Participantul este de acord că prin transmiterea unui clip Video (şi a conţinutuli 
aferent) la concurs, participantul acordă prin prezenta părţilor eliberate (definite mai jos) drepturi 
neexclusive, lipsite de redevenţă, şi drepturi irevocabile de a folosi, posta, reproduce, copia, 
publica, afişa, distribui, executa, traduce, adapta, modifica, şi exploata altfel materialul Video (şi 
conţinutul aferent) şi de a introduce clipul Video (şi conţinutul aferent) în alte lucrări în oricare şi 
toate ofertele şi media pe plan global perpetuu şi gratuit pentru participant şi fără drepturi de 
atribuire şi integritate. Participantul garantează că dispune de dreptul absolut şi exclusiv de a 
acorda aceste drepturi părţilor eliberate (definite mai jos) iar reproducerea, publicarea, afişarea 
şi/sau altă utilizare de către părţile eliberate (definite mai jos) a materialului Video (şi 
conţinutului aferent) nu va încălca un drept al terţilor, inclusiv însă nu numai, drept de autor, 
marcă comercială, confidenţialitate sau publicitate, sau genera reclamaţii pentru defăimare, 
lumină falsă, însuşire necorespunzătoare de idei, suferinţă emoţională intenţionată sau 
neglijentă, sau încălcarea unui contract iar participantul este de acord să despăgubească şi să 
elibereze de vină the părţile eliberate (definite mai jos) cu privire la orice reclamaţii contrare. În 
plus, prin încheierea şi/sau acceptarea unui premiu al concursului, un participant/câştigător al 
concursului sau potenţial câştigător renunţă de asemenea la toate drepturile morale asupra 
clipului Video şi conţinutului aferent. Orice terț care consideră că Video-
ul şi utilizarea sa de către părţile implicate, mai sus 
mentionate, încalcă drepturile sale, de orice natura, contactati Sponsorul prin poştă, telefon sau 
e-mail: QUADRANT 
AMROQ BEVERAGES  S. R.L. cu sediul în Bucureşti, strada de Calea Vacaresti 391, etajul 4, s
ecţiunea 1, sector 4, Romania, e-mail: bucharest.office@pepsico.com 
, numărul de telefon 0372 377 100.  

Clipuri video necorespunzătoare: Orice clip Video pe care Sponsorul, la decizia acestuia, îl 
consideră necorespunzător pentru publicare va fi descalificat. Clipurile video ce conţin 
următoarele tipuri de conţinut vor fi declarate necorespunzătoare şi descalificate:  
a) clipurile video nu vor conţine (sau promova) injurii, violenţă, nuditate, pornografie, material
sexual explicit/sugestiv, activităţi ilegale/periculoase/nesigure, orice formă de ură, material 
obscen/ofensiv, alcool/droguri ilegale/tutun, sau arme de foc/arme, sau un anumit program 
politic;  
b) clipurile video nu vor defăima, promova declaraţii false sau discredita părţile eliberate
(definite mai jos), sau produsele acestora, sau orice altă companie/produs/grup sau persoană, 
şi nu vor afecta o persoană/grup; şi 
c) clipurile video nu vor conţine date de identificare personală, cum ar fi numere de plăcuţe de
licenţă, nume personale, adrese e-mail sau adrese ale domiciliului oricărei persoane (în viață 
sau decedate). 

6. VOT PUBLIC ȘI DELIBERAREA DE CĂTRE ARBITRII CONCURSULUI: Consultaţi
tabelul din secţiunea 2 de mai sus pentru toate datele de încărcare a materialului video pentru 
concurs, datele votului public şi datele de deliberare. 
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Vot public:  Votul public este posibil doar în runda 2 şi runda 3 (a se vedea datele votului public 
din tabelul din secţiunea 2 de mai sus). Votul public este limitat la un (1) vot pentru un (1) clip 
Video per persoană, per zi ET în perioada destinată votului public. Rezultatul votului public este 
dat de calculul voturilor totale publice eligibile acumulate de un Video în perioada de vot public. 
Tabel selectare video: Doar câştigătorul rundei #3 câştigă un premiu în cadrul concursului. 
Concursul cuprinde (3) runde prezentate în tabelul de mai jos (şi în tabelul din secţiunea 2 de 
mai sus). Pentru fiecare rundă, selectările materialului Video pentru următoarea rundă sunt 
stabilite după cum urmează:  

RUNDĂ PENTRU FIECARE RUNDĂ, 
URMĂTOARELE ENTITĂȚI VOR 

DECIDE CE CLIPURI VIDEO SUNT 
ADMISE ÎN URMĂTOAREA RUNDĂ, ȘI 

CINE ESTE CÂȘTIGĂTORUL 
PREMIULUI FINAL: 

NUMĂR 
CLIPURI 
VIDEO 

SELECTATE 
(la finalul 

fiecărei runde) 

% CONTRIBUȚIA 
FIECĂREI ENTITĂȚI DE 

DELIBERARE/VOT 
(pentru selectare Video la 

finalul fiecărei runde) 

#1 a) Deliberare de către cel puţin doi 
editori de la 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Top cinci (5) 
Video 

 
a) 100% 

#2 a) Calcul vot public. 
	  
b) Deliberare de către cel puţin doi 
editori de la 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Top 
doi 
(2) 

Video 

a) 45% 
	  

b) 55% 
 

#3 a) Calcul vot public. 
 
b) Deliberare de către cel puţin doi 
editori de la 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Un 
(1)  

Câștigător al 
concursului 

a) 45% 
 

b) 55% 
 

 
Criterii de deliberare:  Tabelul de mai sus cuprinde arbitrii concursului (“arbitrii”). Tabelul de 
mai sus prezintă şi contribuţia % prin care rezultatul arbitrilor contribuie la selectarea fiecărui 
video în rundele 1-3. În fiecare rundă, arbitrii vor atribui fiecărui clip Video o valoare cuprinsă 
între 1-10 (10 cel mai mare) şi vor utiliza următoarele criterii de deliberare (în egală măsură) 
pentru obținerea rezultatului menționat: a) Respectarea parametrilor Video prezentați în aceste 
reguli oficiale; b) Meritele tehnice ale trucurilor efectuate; c) Calitatea editării materialului Video 
şi; d) Cât de bine a fost realizat fiecare truc.  
 
Rezultate de egalitate: Dacă există rezultate de egalitate după rezultatele arbitrilor şi orice 
calcul al votului public (colectiv “rezultat cumulat”), aceste rezultate de egalitate vor fi urmate de 
calculul rezultatelor arbitrilor (în egală măsură) în baza următoarelor două criterii: merite tehnice 
ale trucurilor efectuate şi calitatea editării materialului Video. 
 
Selectarea unui câștigător alternativ: Dacă indiferent de motiv nu se poate acorda un premiu 
unui câștigător conform prezentei, premiul concursului se va acorda participantului cu următorul 
cel mai mare rezultat cumulat obţinut (“selectarea unui câștigător alternativ”). 
 
7. PREMII ȘI VALOARE RETAIL APROXIMATIVĂ: Un (1) premiu mare se va acorda în 
cadrul concursului. Premiul cel mare constă în: O călătorie pentru două persoane (câștigătorul 
concursului (“câștigătorul”) și un invitat) la Amsterdam, Olanda în perioada 24 August  2016 - 29 
August  2016 pentru a concura  la concursul Dew Tour Amateur din 28 August  2016. Invitatul 
câștigătorului (“Guest”) trebuie să aibă vârsta minimă de optsprezece (18) ani la executarea 
eliberării mai jos menționate (definite mai jos). Marele premiu cuprinde:  a) un bilet de avion dus 
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întors clasa Coach pentru câștigător și invitatul său pentru a zbura către și de la Aeroportul 
Amsterdam Schiphol, Olanda dintr-un aeroport important cel mai apropiat de reşedinţa 
câştigătorului din România (câștigătorul și invitatul vor călători împreună); şi b) 4 nopți de 
cazare (cameră dublă). Toate datele marelui premiu (inclusiv, însă nu numai, locuri, hotel de 4 
stele, și cameră cu mic dejun) vor fi oferite doar de Sponsor, și pot fi schimbate în orice moment 
la decizia sponsorului. Călătoria premiu se va efectua la datele mai sus menționate sau 
câștigătorul poate renunța la dreptul asupra premiului iar premiul se va acorda unui câștigător 
alternativ via Selectarea unui câștigător alternativ.  
 
Nu sunt incluse în preț: Prețul NU include următoarele: taxele de bagaje, transportul terestru, 
mese/alimente, băuturile pe durata zborului, divertisment, room service, costuri wifi, costuri 
telefon, bacşişuri, cheltuieli incidente și personale.  Orice cheltuieli/costuri aferente premiului, 
acceptării sale, utilizării sau distracției care nu sunt listate în prezenta ca fiind incluse în premiu 
sunt suportate de câștigător și nu vor fi asigruate. Un premiu al concusului se limitează doar la 
acele elemente listate expres în prezenta ca parte din premiu. Orice parte din marele premiu 
neacceptată de câștigător va fi anulată. 
 
Condițiile marelui premiu: Graficele vizuale ale premiului ar putea să nu prezinte exact un 
premiu acordat. Premiul este netransferabil şi netransmisibil, şi nu se va acorda un substitut, 
schimb sau numerar echivalent, decât la decizia Sponsorului. Dacă se constată că un potenţial 
câştigător este ineligibil, nu respectă aceste reguli oficiale, refuză premiul sau nu foloseşte 
corespunzător un premiu, respectivul potenţial câştigător, la decizia sponsorului, poate anula 
premiul aplicabil şi se va organiza o Selecţie a unui câştigător alternativ. La decizia sponsorului, 
premiile nepretinse nu pot fi acordate. Nu se vor acorda premii peste numărul indicat în aceste 
regulamente oficiale.  
 
8. CUM SE REVENDICĂ UN PREMIU: În termen de aproximativ trei (3) zile de la 
încheierea concursului, un potenţial câştigător va primi o notificare pe email cu instrucţiuni 
ulterioare despre modul în care  îşi poate revendica premiul. Un câştigător este considerat 
potenţial câştigător până la verificarea eligibilităţii sale şi constatarea respectării acestor Reguli 
Oficiale conform deciziei Sponsorului. 
 
Participanţii trebuie să-şi verifice emailurile: Fiecare participant are obligaţia să-şi 
monitorizeze contul de email pentru a verifica o notificare pe email de câştig transmisă de 
Sponsor. 
 
Responsabilităţile câştigătorului: Potenţialul câştigător va fi notificat pe email (sau altă 
metodă stabilită de Sponsor) şi i se va solicita să semneze şi să returneze (conform 
instrucţiunilor) într-un anumit termen (“termen limită”) o declaraţie de eligibilitate pe proprie 
răspundere (inclusiv dacă este legal o declaraţie publicitară), şi alte documente solicitate de 
Sponsor. În plus, invitatului i se va solicita să întocmească şi să returneze o declaraţie de 
călătorie însoţitor (“declaraţie”) inclusiv dacă este legal o declaraţie publicitară. Declaraţia va 
avea acelaşi termen ca şi declaraţia pentru documentele câştigătorului şi se va returna (conform 
instrucţiunilor) cu documentele câştigătorului semnate de câştigător în acelaşi 
pachet/transmisie. Dacă oricare din documentele mai sus menţionate solicitate 
câştigătorului/invitatului nu sunt primite de Sponsor în termen, sau dacă o notificare este 
returnată ca nelivrată, sau dacă un potenţial câştigător nu răspunde la notificarea câştigătorului 
în termen de zouă (2) zile de la prima încercare, sau nu returnează alte declaraţii/formulare aşa 
cum Sponsorul consideră necesar sau dacă un potenţial câştigător nu poate călători în termenul 
specificat, potenţialul câştigător poate fi descalificat şi conform deciziei sponsorului, se poate 
alege un potenţial câştigător alternativ via Selecţie câştigător alternativ.  Sponsorul nu este 
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responsabil de o schimbare a adresei de email, a adresei poştale şi/sau a numărului de telefon 
al participanţilro.   

Răspundere fiscală: TOATE TAXELE FEDERALE, DE STAT, LOCALE ŞI DE ALTĂ NATURĂ 
IMPUSE RECEPȚIEI UNUI PREMIU CONSTITUIE DOAR RESPONSABILITATEA 
CÂȘTIGĂTORULUI. 

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII: Entităţile concursului şi afiliaţii, filialele, reprezentanţii,
consultanţii, contractorii, consilierul juridic, agenţiile de publicitate, relaţii publice, promoţionale, 
de executare şi marketing, furnizorii website, administratori Web şi funcţionarii, administratorii, 
angajaţii, reprezentanţii, mandatarii şi agenţii lor sunt denumiţi colectiv în prezenta părţi 
eliberate (“părţi eliberate”). 

Prin participarea la acest concurs, participanţii convin ca: 
a) Părţile eliberate să nu fie responsabile de comuncările pierdute, întârziate, incomplete,
furate, transmise eronat, taxele poştale datorate, sau comunicările nelivrate, notificările email 
sau serviciul poştal; sau pentru orice disfuncţii, defecţiuni, conexiuni sau disponibilităţi 
informatice, de telefonie, satelit, cablu, reţea, electronice sau hardware sau software Internet; 
sau transmisii trunchiate, corupte sau încurcate, accesibilitate furnizori 
servicii/Internet/Pagină/Usenet, probleme de acces sau trafic; sau orice eroare tehnică, 
mecanică, de imprimare sau tipografică sau de altă natură; sau intervenţie umană neautorizată; 
sau captare incorectă sau inexactă a informaţiilor de înregistrare; sau eşuare de captare sau 
pierdere a acestor informaţii.  
b) Părţile eliberate nu sunt responsabile de informaţiile incorecte sau inexacte, determinate
de utilizatorii paginii, falsificare, infracţiuni cibernetice sau orice echipament sau program 
asociat sau utilizat în cadrul concursului şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru o eroare, 
omitere, întrerupere, ştergere, defecţiune, întârziere a operării sau transmisiei, defectare a liniei 
de comunicare, eroare tehnică, furt sau distrugere sau acces neautorizat la Pagină sau orice alt 
website(uri) de concurs.  
c) Părţile eliberate nu sunt responsabile de o vătămare sau daună, a persoanei sau a
proprietăţii, cauzată participanţilor sau oricărui calculator personal cu privire la sau în legătură 
cu participarea la concurs şi/sau acceptarea premiului.  
d) Părţile eliberate nu vor fi responsabile sau răspunzătoare de înregistrările introduse de
orice calculator automat, program, mecanism sau dispozitiv, de orice înregistrări cu depăşirea 
limitei menţionate sau înregistrări întârziate, falsificate, pierdute, plasate eronat, direcţionate 
greşit, trunchiate, incomplete, şterse, deteriorate, deformate sau altfel neconforme cu regulile 
oficiale, iar toate aceste înregistrări, conform deciziei sponsorului, pot fi descalificate.  

Remedii: Dacă, indiferent de motiv, o înregistrare este confirmată ca fiind ştearsă, pierdută sau 
distrusă altfel din greşeală, coruptă sau din alt motiv neacceptată ca înregistrare la concurs, 
unicul remediu de care dispune participantul este să se înscrie din nou în concurs (în cazul în 
care concursul s-a încheiat, atunci participantul respectiv nu va dispune de alt remediu decât de 
posibilitatea înscrierii la un viitor concurs al Sponsorului, înţelegând că nu există nicio garanţie a 
organizării unui astfel de concurs).  

Evenimente neprevăzute: Dacă, indiferent de motiv, concursul nu se poate desfăşura conform 
planificării, Sponsorul  îşi rezervă dreptul, aşa cum consideră de cuviinţă, să anuleze, să 
încheie, să modifice sau să suspende concursul şi/sau să continue concursul, inclusiv 
selectarea câştigătorilor aşa cum consideră just şi rezonabil.  
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Legi şi regulamente: Concursul este guvernat de legile şi regulamentele federale, de stat şi 
locale.   

Prin înscrierea la concurs, fiecare participant este de acord: 
a) să respecte aceste reguli oficiale şi toate legile aplicabile şi deciziile sponsorului care sunt
obligatorii  şi definitive; 
b) să renunţe la orice drepturi de a reclama ambiguitate cu privire la aceste reguli oficiale;
c) să renunţela toate drepturile sale de a formula o reclamaţie, acţiune sau procedură împotriva
oricărei părţi eliberate în legătură cu acest concurs; şi 
d) să aprobe definitiv şi irevocabil eliberarea, protejarea, despăgubirea şi scutirea de vină a
fiecărei părţi eliberate în raport cu oricare şi toate reclamaţiile, procesele, judecăţile, cauzele 
acţiunilor, procedurile, cererile, amenzile, penalităţile, răspunderea, costurile şi cheltuielile 
(inclusiv, însă nu numai, onorariile rezonabile ale avocaţilor externi) ce pot fi generate în 
legătură cu:  
(i) concursul, inclusiv, însă nu numai orice activitate sau  element aferent concursului, şi 
materialul Video (şi conţinutul aferent) al participantului şi participarea şi incapacitatea de a 
participa la concurs;  
(ii) nerespectarea oricărui drept de confidenţialitate al unui terţ, drept personal, public sau 
de proprietate;  
(iii) erori tipografice sau de imprimare a acestor reguli oficiale sau alte materiale ale 
concuruslui;  
(iv) acceptarea, participarea la, primirea, călătoria aferentă, participarea la, livrarea, 
deţinerea, deficienţe de, utilizarea, neutilizarea, utilizarea eronată, incapacitatea de a utiliza, 
pierderea, dauna, distrigerea, neglijenţa sau conduita eronată intenţionată cu privire la utilizarea 
unui premiu (sau orice component al acestuia);  
(v) orice schimbare a premiului (sau orice componente ale acestuia) ca urmare a 
indisponibilităţii sau din motive ce nu pot fi controlate de părţile eliberate, inclusiv, însă nu numai 
cazuri fortuite, orice acţiune(i), reglementare(ări), ordin(e) sau cerere(i) formulată de o entitate 
guvernamentală sau cvasi-governmental (indiferent dacă această acţiune(i), reglementare(ări), 
ordin(e) sau cerere(i) se dovedeşte a fi invalidă/e), defecţiunea echipamentului, acte de terorism 
ameninţate sau curente, cutremur, război, incendiu, inundaţie, explozie, vreme neobişnuit de 
rea, uragan, embargou, litigiu laboral sau grevă (legală sau ilegală), deficit de muncă sau 
material, întreruperea transportului de orice tip, încetinirea activităţii, tulburare civilă, insurecţie, 
rebeliune sau orice altă cauză ce nu poate fi controlată de părţile eliberate, sau permisă altfel de 
aceste reguli oficiale;  
(vi) orice întreruperi sau amânare, anulare sau modificare a concursului;  
(vii) eroare umană;  
(viii) transcriere, primirea sau transmiterea unei părţi sau a unei înscrieri incorectă sau 
inexactă (inclusiv, însă nu numai, date de înregistrare sau părţi din acestea);  
(ix) orice disfuncţii tehnice sau indisponibilitate a paginii sau a reţelei de telefonie, sistemului 
informatic, sistemului online informatic, dispozitivului mobil, contorului informatic şi/sau 
mecanismului de datare, echipamentului informatic, software-ului, sau furnizorului de Internet, 
sau a serviciului poştal folosit de oricare dintre părţile eliberate sau participant;  
(x) întreruperea sau incapacitatea de a accesa concursul, Pagina sau alte website-uri 
aferente concursului sau orice serviciu online pe Internet datorită problemelor de compatibilitate 
hardware sau software;  
(xi) orice daune cauzate echipamentului participantului (sau unui terţ) folosit pentru a accesa 
concursul şi/sau cuprinsul său cu privire la sau ce rezultă din orice parte a concursului;  
(xii) orice transmisii de date pierdute/întârziate, omiteri, întreruperi, defecţiuni şi/sau orice 
alte erori sau disfuncţii;  
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(xiii) orice înregistrări întârziate, pierdute, furate, mutilate, direcţionate eronat, întârziate, 
trunchiate, corupte, distruse, incomplete, nelivrate sau deteriorate;  
(xiv) orice acţiune eronată, neglijentă sau neautorizată sau omisiune a unui element al 
oricărei părţi eliberate;  
(xv) premiu pierdut, întârziat, furat, direcţionat eronat, deteriorat sau distrus (sau orice 
element); şi/sau  
(xvi) neglijenţa sau conduita eronată intenţionată a participantului.   

Garanţie: Fără a limita cele de mai sus, dispoziţiile cu privire la acest concurs, inclusiv pagina şi 
un premiu al concursului şi/sau oricare şi toate componentele premiului sunt furnizate “ca atare” 
fără  vreun tip de garanţie, expres sau implicit, inclusiv însă nu numai garanţii implicite de 
vandabilitate, conformitate pentru un anumit scop sau nerespectare. 

10. LITIGII: Cu excepţia dispoziţiilor interzise, participantul este de acord ca:
a) oricare şi toate litigiile, reclamaţiile şi cauzele acţiunii rezultate din sau în legătură cu acest
concurs sau orice premiu acordat să fie soluţionate individual, fără a apela la o formă de acţiune 
de clasă;  
b) oricare şi toate reclamaţiile, sentinţele şi deciziile vor fi limitate la costurile suportate
individual inclusiv costurile aferente înscrierii la acest concurs, însă în niciun caz onorariile 
avocatului;  
şi c) sub nicio formă nu se va permite participantului să obţină decizii pentru iar participantul 
renunţă prin prezenta la toate drepturile de a pretinde daune indirecte, punitive, incidente şi 
consecvente şi orice alte daune, diferite de cele pentru cheltuielile individuale, şi oricare şi toate 
drepturile de a multiplica sau majora altfel daunele. Participanţii sunt de acord ca statutul 
limitărilor pentru formularea oricăror revendicări să fie o perioadă de un (1) an de la data 
apariţiei cauzei acţiunii, sau cauza acţiunii va fi restricţionată definitiv. 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE:  Orice informaţii identificabile personal colectate pe 
parcursul participării unui participant la concurs vor fi colectate de Sponsor sau de mandatarul 
său şi folosite de Sponsor, de afiliaţii, mandatarii, agenţii sau comercianţii săi în scopuri de 
administrare şi organizare a concursului conform acestor reguli oficiale şi în conformitate cu 
politica de confidenţialitate ale Concursului. Participantul declara si garanează 
că orice persoană care apare în clipul Video şi/ sau este identificat în Video a acordat participan
tului consimţământul pentru colectarea și utilizarea datelor sale personale, inclusiv, dar nelimitâ
ndu-se la imaginea sa, în sensul de concurs şi în conformitate 
cu aceste reguli oficiale. Orice date cu caracter 
personal colectate în cadrul concursului pot fi transferate în afara Uniunii Europene, în 
conformitate cu termenii şi condiţiile legislației. In cazul in care participantul si 
/ sau orice terţă parte, ale căror date sunt colectate în timpul participarii la concurs, doreşte să-
şi exercite drepturile sale legate de colectarea si prelucrarea datelor sale 
personale, inclusiv cele în conformitate 
cu articolele 13 și 15 din Legea 677/2001 (dreptul de acces şi dreptul de opoziţie) el poate conta
cta Sponsorul prin poştă, telefon sau e-mail : QUADRANT 
AMROQ BĂUTURI S.R.L. cu sediul în Bucureşti, strada de Calea Vacaresti 391, etajul 4, secţiu
nea 1,sector 4, Romania,  
e-mail: bucharest.office@pepsico.com, număr de telefon: 0372377 100 

11. DREPTURI PUBLICITARE: Prin participarea la concurs şi/sau acceptarea unui premiu,
fiecare participant este de acord să acorde părţilor eliberate şi/sau mandatarului respectiv 
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dreptul perpetuu de a folosi numele său, informaţiile biografice, fotografii şi/sau asemnănare, 
materialele video şi declaraţiile/blogurile (iar dacă este declarat câştigător, adresa 
câştigătorului) pentru concursuri/comerţ loto, în scopuri comerciale, de reclamă şi publicitare, în 
orice moment, în toate mediile cunoscute în prezent sau descoperite ulterior, inclusiv televiziune 
în direct, pe plan global, inclusiv însă nu numai pe World Wide Web şi Internet, fără notificare, 
revizuire sau aprobare şi fără compensare suplimentară cu excepţia situaţiei interzise prin lege.  

12. RENUNȚAREA CÂȘTIGĂTORULUI LA RECLAMAȚII:  Prin acceptarea premiului
concursului, un câștigător este de acord să renunțe voluntar, să elibereze şi să abandoneze 
oricare şi toate reclamaţiile, daunele, pierderile, cheltuielile, remediile, cererile, creanţele, 
obligaţiile, cauzele acţiunii şi/sau reclamaţiile de eliberare (colectiv “reclamaţii”) pe care un 
câştigător le poate formula împotriva părţilor eliberate şi este de acord să elibereze, să 
despăgubească şi să scutească de vină orice părţi eliberate în raport cu toate reclamaţiile 
rezultate din sau generate de concurs şi/sau un premiu al concursului, inclusiv însă nu numai 
reclamaţii de vătămare corporală, vătămare personală, afectare emoţională, deteriorare a 
proprietăţii, sau deces şi/sau dezmembrare (colectiv “daune”) suportate de câştigător sau terţi. 
În plus, prin acceptarea unui premiu, un câştigător îşi asumă răspunderea de a căuta detalii 
despre un premiu inclusiv orice riscuri inerente asociate unui premiu şi drept urmare îşi asumă 
responsabilitatea personală pentru orice pericole şi/sau daune rezultate.  

13. GENERALITĂȚI: Orice tentativă de participare la acest concurs altfel decât conform
prezentării este nulă. Dacă se descoperă sau se suspectează de către Sponsor că un 
participant s-a înregistrat sau a încercat să se înregistreze de mai multe ori folosind mai multe 
adrese email, mai multe identităţi, mai multe conturi, mai multe servere sau alte metode 
similare, toate înregistrările participantului vor fi declarate nule şi neavenite, iar participantul nu 
va fi eligibil pentru premiu. De asemenea, dacă se constată că un participant încearcă să 
primească înregistrări suplimentare peste limita menţionată, participantul respectiv, la decizia 
sposorului, poate fi descalificat din concurs. În cazul unui litigiu cu privire la identitatea unui 
câştigător, înregistrarea câştigătoare va fi declarată realizată de persoana care apare în 
materialul Video (dacă sunt respectate condiţiile şi restricţiile din prezenta). Sponsorul îşi 
rezervă dreptul de a descalifica orice participare la concurs a oricărei persoane despre care se 
află, în opinia sa absolută, că încearcă să împiedice desfăşurarea concursului, că acţionează cu 
încălcarea acestor reguli oficiale sau că acţionează într-un mod nesportiv sau cu intenţia de a 
perturba concursul. Orice uz de metode robotice, automate, macro, programate, ale unui terţ 
sau similare pentru a participa în vreun fel la concurs poate anula orice tentativă de participare 
prin aceste metode şi descalifica persoana care le foloseşte. AVERTISMENT: ORICE 
TENTATIVĂ DE A DETERIORA INTENȚIONAT ORICE WEBSITE, PAGINĂ SAU DE A 
SUBMINA OPERAREA LEGITIMĂ A ACESTUI CONCURS CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A 
LEGILOR PENALE ȘI CIVILE. ÎN CAZUL UNEI ASTFEL DE TENTATIVE, SPONSORUL ÎȘI 
REZERVĂ DREPTUL DE A SOLICITA DAUNE SAU ALTE REMEDII PERSOANEI(ELOR) 
RESPONSABILE DE TENTATIVĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE. Toate 
înregistrările, clipurile Video şi/sau materialele transmise devin proprietatea Sponsorului şi nu 
vor fi returnate. În cazul unui conflict între orice date ale concursului prezentate în aceste reguli 
oficiale şi date ale concursului cuprinse în orice materiale/notificări promoţionale ale 
concursului, datele concursului prevăzute în aceste reguli oficiale vor prevala.  

14. LISTA CÂȘTIGĂTORILOR: Pentru a obține informații despre câștigător, persoanele
interesate vor trimite un plic autoadresat, de dimensiune business ştampilat într-un plic la 
adresa Sponsorului: QUADRANT AMROQ BEVERAGES S.R.L cu sediul în Calea Văcărești, 
nr 391, etaj 4, secțiunea 1, sector 4, București, România. Cererile listei de câştigători se 
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vor accepta doar după data de 1 August 2016, şi vor fi primite până pe data de 30 septembrie 
2016. 

Mărci comerciale: Facebook şi logo-ul Facebook sunt mărci înregistrate ale Facebook, Inc. 
Instagram şi logo-ul Instagram sunt mărci înregistrate ale Instagram, Inc. Twitter şi logo-ul 
Twitter sunt mărci înregistrate ale Twitter, Inc. YouTube şi Google+ şi logo-urile aferente sunt 
mărci înregistrate ale Google, Inc. 

15. LIMBA OFICIALA: În cazul unor neconcordanțe, Regulamentul Campaniei dezvoltat în
engleza primează în fața regulamentului tradus în Română.
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DEW TOUR AM SEARCH	  VIDEO CONTEST 
OFFICIAL RULES 

NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR CLAIM A PRIZE. A PURCHASE OR 
PAYMENT WILL NOT INCREASE AN ENTRANT’S CHANCES OF WINNING.  

OPEN ONLY TO LEGAL RESIDENTS OF  ROMANIA WHO ARE AT LEAST 18 YEARS OLD 
AT THE TIME OF ENTRY. 

The Dew Tour Am Search Video Contest (“Contest”) is sponsored by QUADRANT-AMROQ 
BEVERAGES S.R.L., with headquarter in Bucharest, 391 Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st 
section, 4th district, Romania, register at Trade Register under no. J40/27211/1994, VAT 
RO6811508, (“Sponsor”).  

1. CONTEST PERIOD: The Contest begins on June 1, 2016 at 12:01 A.M. Eastern Time
(“ET”) and ends on July 31, 2016 at 11:59 P.M. ET. The Sponsor’s computer will be the official 
clock of the Contest. 

2. UPLOAD, PUBLIC VOTING, AND JUDGING DATES: In the below table, all the start
dates, start at 12:01 A.M. ET, and all the end dates, end at 11:59 P.M. ET. 

ROUND DESCRIPTION START DATE  END DATE 
#1 a) Entrant video upload dates

(“Upload Dates”): 

b) Judging dates for Contest
judges to judge all eligible videos 
(to determine top 5 videos): 

a) June 1, 2016

b) July 1, 2016

a) June 30, 2016

b) July 8, 2016

#2 a) Public voting of the top 5
videos: 

b) Judging dates for Contest
Judges to judge between the top 
5 videos: 

a) July 11, 2016

b) July 11, 2016

a) July 24,2016

b) July 24, 2016

#3 a) Public voting of the top 2
videos: 

b) Judging dates for Contest
Judges to judge between the top 
2 videos: 

a) July 25, 2016

b) July 25, 2016

a) July 31,2016

b) July 31, 2016

3. ELIGIBILITY: This Contest is offered only to legal residents of Romania who are at least
eighteen (18) years old at the time of entry, are amateur skateboarders (defined as having no 
pro model products sponsors and having made no money from skateboarding), and possess 
their own valid and unexpired passport that permits travel between Romania and the 
Netherlands and that expires after February 28, 2017.  
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The Sponsor, QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S.R.L., with headquarter in Bucharest, 391 
Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania and Fuse, LLC and their 
respective parent companies, subsidiaries and affiliates, distributors, dealerships and other 
companies/consultants involved in the implementation and execution of the Contest are 
collectively referred to herein as the Contest entities (“Contest Entities”). Employees of the 
Contest Entities and each of their respective immediate family members (i.e., spouse, parent, 
child, sibling and the “steps” of each) and persons living in the same household of each are not 
eligible to participate in the Contest. Contest is void where prohibited or restricted by law. By 
participating in this Contest, an individual who meets the eligibility requirements and enters the 
Contest (individually “Entrant” and collectively “Entrants”) agrees to be bound by these official 
rules (“Official Rules”) and agrees that the decisions of the Contest Entities and their respective 
agents shall be final and binding in all matters pertaining to the Contest.  
 
4. HOW TO ENTER THE CONTEST: During the Contest Upload Dates, go to 
dewtour.com/selects (“Page) and follow the on-screen instructions and provide all of the 
requested information on the entry form, which includes (but is not limited to): your first and last 
name, email address, mailing address and date of birth. Entrants must then provide their 
YouTube video link (must be a registered YouTube user) where their Contest video is located. 
Sponsor may also ask optional questions; completion of these questions is not required to enter 
the Contest.  
 
Contest Video: Your Contest video (“Video”) must NOT be more than 2 minutes long (Videos 
longer than 2 minutes will be disqualified). Your Video must showcase your best skateboarding 
tricks. IMPORTANT: Please do not attempt a trick that is above your ability level. 
 
Video restrictions: Your Video must comply with all of the following or may be disqualified at 
Sponsor’s sole discretion: 
Maximum length: 2 minutes; 
May include the raw audio collected during filming but must not have any additional audio; 
Multiple angles may be shown in the Video, but each trick must be shown in its entirety from 
takeoff to landing in one angle;  
Any clips used to produce the Video must have been shot in the last two years; and 
Video must: be truthful, contain all original content (nothing copied from others), be self 
produced, be unpublished, have not been used in another competition, be in compliance with all 
applicable laws, rules and regulations, not infringe 3rd party rights, and not infringe any 
copyright or trademark. 
 
Entry Limit: Limit one (1) entry per person. Entrants attempting to use multiple accounts or 
identities may be disqualified, at Sponsor’s sole discretion. Entries received from any individual 
in excess of the stated limitation will be void. 
 
Social Media: By participating in the Contest, Entrant understands that the Contest is in no way 
sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook, Instagram, Twitter, 
Google+ (or any other social media site) and that the Entrant is providing his or her information 
to Sponsor and its designees only. Further, Entrant specifically agrees to release Facebook, 
Instagram, Twitter and Google+ from any and all liability associated with this Contest. 
 
 
5. ADDITIONAL VIDEO DETAILS:  
Video ownership: Entrant must own all Video content. Any person who appears in the Video, is 
identified in the Video, or helped produce the Video must grant ownership rights to the Entrant. 
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The Entrant must have a signed/dated written statement from any such person acknowledging 
the transfer of any ownership rights they may have in the Video to the Entrant. 
 
Video rights: Entrant agrees that by submitting the Video (and related content) in the Contest, 
the Entrant thereby grants the Released Parties (defined below) the non-exclusive, royalty-free, 
and irrevocable rights to use, post, reproduce, copy, publish, display, distribute, perform, 
translate, adapt, modify, and otherwise exploit the Video (and related content) and to 
incorporate the Video (and related content) in other works in any and all markets and media 
worldwide in perpetuity and without any payment to Entrant and without any rights of attribution 
and integrity. Entrant warrants that they have the sole and exclusive right to grant such rights to 
the Released Parties (defined below) and that the Released Parties’ (defined below) 
reproduction, publishing, displaying, and/or other use of the Video (and related content) will not 
infringe on any rights of third parties, including without limitation, copyright, trademark, privacy, 
or publicity, or create claims for defamation, false light, idea misappropriation, intentional or 
negligent infliction of emotional distress, or breach of contract and Entrant agrees to indemnify 
and hold harmless the Released Parties (defined below) from any claims to the contrary. In 
addition, by entering and/or accepting a Contest prize, an Entrant/Contest winner or potential 
winner also waives all moral rights to the Video and related content. Any third party that 
considers that the Video and its use by the Released Parties, as above, infringes his rights, of 
any nature, may contact the Sponsor through mail, e-mail or telephone: QUADRANT-AMROQ 
BEVERAGES S..R.L.  with headquarter in Bucharest, 391 Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st 
section, 4th district, Romania, mail: bucharest.office@pepsico.com, telephone number  
0372 377 100 
 
Inappropriate Videos: Any Video which Sponsor, in its sole discretion, deems to be 
inappropriate for publication will be disqualified. Videos containing the following types of content 
will be declared Inappropriate and disqualified:  
a) Videos shall NOT contain (or promote) swear words, violence, nudity, pornography, sexually 
explicit/suggestive material, illegal/dangerous/unsafe activities, any form of hate, 
obscene/offensive material, endorsements of alcohol/illegal drugs/tobacco, or 
firearms/weapons, or a particular political agenda;  
b) Videos shall NOT defame, misrepresent or disparage the Released Parties (defined below), 
or their respective products, or any other company/product/group or person, or be derogatory of 
any person/group; and 
c) Videos shall NOT contain any personal identification, such as license plate numbers, 
personal names, e-mail addresses or street addresses of any person (living or dead). 
 
 
6. PUBLIC VOTING AND JUDGING BY THE CONTEST JUDGES: Please see table in 
section 2 above for all Contest video upload dates, public voting dates and judging dates. 
 
Public Voting:  Public voting is only possible in round 2 and round 3 (see public voting dates in 
the table in section 2 above). Public voting is limited to one (1) vote for only one (1) Video per 
person, per day ET during the public voting dates. The public vote score is the tally of the total 
eligible public votes a Video accumulates during the applicable public voting dates. 
 
Video Selection Table: Only the winner of round #3 wins a prize in the Contest. The Contest 
consists of three (3) rounds as detailed in the below table (and in the table in section 2 above). 
For each round, the Video selections for the next following round are determined as follows:  

ROUND FOR EACH ROUND, THE NUMBER OF  % CONTRIBUTION 
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FOLLOWING 
 ENTITIES WILL DETERMINE 

WHICH VIDEOS ENTER THE NEXT 
ROUND, AND WHICH IS THE 

FINAL PRIZE WINNER: 

VIDEOS 
SELECTED  
(at end of 

each round) 

BY EACH 
JUDGING/VOTING 

ENTITY (towards Video 
selection at the end of 

each round) 
#1 a) Judging by at least two editors 

from 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Top five (5) 
Videos 

 
a) 100% 

#2 a) Public voting count. 
 
b) Judging by at least two editors 
from 
TransWorldSKATEboarding.com. 

Top 
two  
(2) 

Videos 

a) 45% 
 

b) 55% 
 

#3 a) Public voting count. 
 
b) Judging by at least two editors 
from 
TransWorldSKATEboarding.com. 

One  
(1)  

Contest  
Winner 

a) 45% 
 

b) 55% 
 

 
Judging Criteria:  The above table lists the Contest judges (“Judges”). The above table also 
lists the contribution % that the Judges score contributes in each Video selection process from 
rounds 1-3. In each round, the Judges will assign each Video a rating from 1-10 (10 being best) 
and will use the following judging criteria (in equal measure) to reach the said rating: a) 
Compliance with the Video parameters as described in these Official Rules; b) Technical merits 
of tricks performed; c) Quality of Video editing, and; d) How well each trick was landed.  
 
Ties: If there are any ties after tallying the Judges rating and any applicable public voting tally 
(collectively “Cumulative Score”), such ties will be broken by tallying the Judges rating (in equal 
measure) for the following two criteria: Technical merits of tricks performed and quality of Video 
editing. 
 
Alternate Winner Selection: If for any reason a Contest prize cannot be awarded to a winner 
as described herein, the Contest prize will be awarded to the entrant with the next highest 
Cumulative Score (“Alternate Winner Selection”). 
 
 
7. PRIZES, AND APPROXIMATE RETAIL VALUE: One (1) grand prize will be awarded in 
the Contest. The grand prize is: A trip for two people (the Contest winner (“Winner”) and a 
guest) to travel to Amsterdam, Netherlands from August 24, 2016 to August 29, 2016 to 
compete in the Dew Tour Amateur contest on August 28, 2016. The Winner’s guest (“Guest”) 
must be eighteen (18) years or older when the below mentioned Release (defined below) is 
executed. The grand prize consists of:  a) Coach class return airfare for the Winner and Guest 
to fly to and from Amsterdam Schiphol Airport, Netherlands from a major gateway airport closest 
to the Winner’s residence in Romania  (Winner and Guest must fly together); and b) 4-nights 
lodging (double occupancy). All grand prize details (including, but not limited to flights, seats, a 
4 Stars hotel, and room with breakfast) will be designated solely by Sponsor, and may be 
changed at any time based on Sponsor’s sole discretion. The prize trip must be taken on above-
mentioned dates or Winner may forfeit any right to the prize and the prize may be awarded to an 
alternate winner via Alternate Winner Selection.  
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Not included in Prize: The prize does NOT include any of the following: baggage fees, ground 
transportation, meals/food, in-flight beverages, entertainment, room service, wifi charges, phone 
charges, gratuities, incidentals and personal expenses.  Any expenses/costs associated with a 
prize, its acceptance, use or enjoyment that are not listed herein as included with a prize are the 
Winner’s responsibility and will not be provided. A Contest prize is limited to only include those 
items specifically listed herein as being a part of a prize. Any portion of the grand prize not 
accepted by the winner will be forfeited. 
 
General prize conditions: Visual prize graphics may not accurately represent an awarded 
prize. Prize is non-transferable and non-assignable, and no substitution, exchange or cash 
equivalent will be allowed, except by Sponsor at Sponsor’s sole discretion. If a potential winner 
is found to be ineligible, is not in compliance with these Official Rules, declines to accept a prize 
or does not properly redeem a prize, the said potential winner may, at Sponsor’s sole discretion, 
forfeit the applicable prize and an Alternate Winner Selection may be performed. At Sponsor’s 
discretion, unclaimed prizes may not be awarded. No more than the stated number of prizes in 
these Official Rules will be awarded.  
 
 
8. HOW TO CLAIM A PRIZE: Within about three (3) days of the close of the Contest a 
potential winner will be sent an email notification with further instructions on how to claim his/her 
prize. A winner is deemed to be a potential winner pending verification of his or her eligibility 
and compliance with these Official Rules as determined by Sponsor, at Sponsor’s sole 
discretion. 
 
Entrants must check their emails: Each Entrant is responsible for monitoring his or her email 
account to check for any email winner notification from the Sponsor. 
 
Winner responsibilities: Potential winner will be notified by email (or other method at 
Sponsor’s discretion) and will be required to execute and return (as directed) within a stated 
amount of time (“Deadline”) an Affidavit of Eligibility (including where lawful a Publicity Release), 
and other documents as required at the discretion of the Sponsor. In addition, the Guest will be 
required to execute and return a Travel Companion Release (“Release”) including where lawful 
a Publicity Release. The Release will have the same Deadline as the Deadline for the Winner’s 
own documents and must be returned (as directed) with the Winner’s own executed winner 
documents in the same package/transmission. If any of the above-mentioned documents 
required of the Winner/Guest are not received by the Sponsor by the Deadline, or if any 
notification is returned as non-deliverable, or if a potential winner does not reply to the winner 
notification within two (2) days after first attempt, or does not return any such other 
releases/forms as deemed necessary by Sponsor or if a potential winner is unable to travel 
during the time period specified, the potential winner may be disqualified and at Sponsor's 
discretion, an alternative potential winner may be selected via Alternate Winner Selection.  
Sponsor is not responsible for any change of email address, mailing address and/or telephone 
number of Entrants.   
 
Tax Responsibility: ALL STATE, LOCAL AND OTHER TAXES IMPOSED ON THE 
ACCEPTANCE OF A PRIZE ARE SOLELY THE RESPONSIBILITY OF A WINNER. 
 
 
9. LIMITATION OF LIABILITY: The Contest Entities and their respective affiliates, 
subsidiaries, representatives, consultants, contractors, legal counsel, advertising, public 
relations, promotional, fulfillment and marketing agencies, website providers, Web masters and 
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their respective officers, directors, employees, representatives, designees and agents are 
collectively referred to herein as the released parties (“Released Parties”). 
 
By participating in this Contest, Entrants agree that: 
a) The Released Parties are not responsible for lost, late, incomplete, stolen, misdirected, 
postage due, or undeliverable communications, email notifications or postal mail; or for any 
computer, telephone, satellite, cable, network, electronic or Internet hardware or software 
malfunctions, failures, connections or availability; or garbled, corrupt or jumbled transmissions, 
service provider/Internet/Page/Usenet accessibility, availability or traffic congestion; or any 
technical, mechanical, printing, or typographical or other error; or unauthorized human 
intervention; or the incorrect or inaccurate capture of entry information; or the failure to capture, 
or loss of, any such information.  
b) The Released Parties are not responsible for any incorrect or inaccurate information, 
whether caused by any Page users, tampering, hacking or by any of the equipment or 
programming associated with or utilized in the Contest and assume no responsibility for any 
error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, 
communications line failure, technical error, theft or destruction or unauthorized access to the 
Page or any Contest-related website(s).  
c) The Released Parties are not responsible for any injury or damage, whether personal or 
property, to participants or to any person’s computer related to or resulting from participating in 
the Contest and/or accepting a prize.  
d) The Released Parties shall not be responsible or liable for entries that are entered by 
any automated computer, program, mechanism or device, for any entries in excess of the stated 
limit or for entries that are late, forged, lost, misplaced, misdirected, tampered with, incomplete, 
deleted, damaged, garbled or otherwise not in compliance with the Official Rules, and all such 
entries may, at Sponsor’s sole discretion, be disqualified.  
 
Remedies: If, for any reason, an entry is confirmed to have been erroneously deleted, lost or 
otherwise destroyed, corrupted or for any other reason not accepted as an entry in the Contest, 
the Entrant’s sole remedy is to enter the Contest again (if the Contest has closed, then the said 
Entrant shall have no other remedy apart from the possibility of entering a future contest of the 
Sponsor, with the understanding that there is no guarantee of any such future contest).  
 
Unforeseen Events: If, for any reason, the Contest is not capable of running as planned, 
Sponsor reserves the right, in its sole discretion, to cancel, terminate, modify or suspend the 
Contest and/or proceed with the Contest, including the selection of winners in a manner that it 
deems fair and reasonable.  
 
Laws and Regulations: Contest is subject to all local laws and regulations.   
 
By entering the Contest, each Entrant agrees:  
a) to be bound by these Official Rules and by all applicable laws and by the decisions of 
Sponsor which shall be binding and final;  
b) to waive any rights to claim ambiguity with respect to these Official Rules;  
c) to waive all of his or her rights to bring any claim, action or proceeding against any of the 
Released Parties in connection with the Contest; and  
d) to forever and irrevocably agree to release, defend, indemnify and hold harmless each of the 
Released Parties from any and all claims, lawsuits, judgments, causes of action, proceedings, 
demands, fines, penalties, liability, costs and expenses (including, without limitation, reasonable 
outside attorneys’ fees) that may arise in connection with:  
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(i) the Contest, including but not limited to any Contest-related activity or element thereof, 
and the Entrant’s Video (and related content), and participation or inability to participate in the 
Contest;  
(ii) the violation of any third-party privacy, personal, publicity or proprietary rights;  
(iii) typographical or printing errors in these Official Rules or any Contest materials;  
(iv) acceptance, attendance at, receipt, travel related to, participation in, delivery of, 
possession, defects in, use, nonuse, misuse, inability to use, loss, damage, destruction, 
negligence or willful misconduct in connection with the use of a prize (or any component 
thereof);  
(v) any change in the prizing (or any components thereof) due to unavailability or due to 
reasons beyond the Released Parties control, including but not limited to by reason of any acts 
of God, any action(s), regulation(s), order(s) or request(s) by any governmental or quasi-
governmental entity (whether or not such action(s), regulation(s), order(s) or request(s) prove(s) 
to be invalid), equipment failure, threatened or actual terrorist acts, earthquake, war, fire, flood, 
explosion, unusually severe weather, hurricane, embargo, labor dispute or strike (whether legal 
or illegal), labor or material shortage, transportation interruption of any kind, work slow-down, 
civil disturbance, insurrection, riot or any other cause beyond any of the Released Parties’ 
control, or as otherwise permitted in these Official Rules;  
(vi) any interruptions in or postponement, cancellation or modification of the Contest;  
(vii) human error;  
(viii) incorrect or inaccurate transcription, receipt or transmission of any part of any entry 
(including, without limitation, the registration information or any parts thereof);  
(ix) any technical malfunctions or unavailability of the Page or any telephone network, 
computer system, computer online system, mobile device, computer timing and/or dating 
mechanism, computer equipment, software, or Internet service provider, or mail service utilized 
by any of the Released Parties or by an Entrant;  
(x) interruption or inability to access the Contest, the Page or any other Contest-related 
websites or any online service via the Internet due to hardware or software compatibility 
problems;  
(xi) any damage to Entrant’s (or any third person’s) equipment used to access the Contest 
and/or its contents related to or resulting from any part of the Contest;  
(xii) any lost/delayed data transmissions, omissions, interruptions, defects, and/or any other 
errors or malfunctions;  
(xiii) any late, lost, stolen, mutilated, misdirected, delayed, garbled, corrupted, destroyed, 
incomplete, undeliverable or damaged entries;  
(xiv) any wrongful, negligent, or unauthorized act or omission on the part of any of the 
Released Parties;  
(xv) lost, late, stolen, misdirected, damaged or destroyed prizing (or any element thereof); 
and/or  
(xvi) the negligence or willful misconduct by Entrant.   
 
Warranty: Without limiting the foregoing, everything regarding this Contest, including the Page 
and a Contest prize and/or any and all prize component(s), are provided “as is” without warranty 
of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. 
 
 
10. DISPUTES: Except where prohibited, Entrant agrees that: a) any and all disputes, 
claims and causes of action arising out of or connected with this Contest or any prize awarded 
shall be resolved individually, without resort to any form of class action; b) any and all claims, 
judgments and awards shall be limited to actual out-of-pocket costs incurred, including costs 
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associated with entering this Contest, but in no event attorneys’ fees; and c) under no 
circumstances will entrant be permitted to obtain awards for, and entrant hereby waives all 
rights to claim, indirect, punitive, incidental and consequential damages and any other 
damages, other than for actual out-of-pocket expenses, and any and all rights to have damages 
multiplied or otherwise increased. To the extent permitted by the applicable legislation, Entrants 
agree that the statute of limitations for asserting any claims shall be a period of one (1) year 
from the time the cause of action accrued, or the cause of action shall be forever barred. In any 
case, the Courts ofBucharest, Romania shall have exclusive jurisdiction and venue for hearing 
and resolving any and all disputes, claims and causes of action arising out of or connected with 
this Contest or any prize awarded.  
 
DATA PROTECTION: Any personally identifiable information collected during an Entrant’s 
participation in the Contest will be collected by Sponsor or its designee and used by Sponsor, its 
affiliates, designees, agents and marketers for purposes of the proper administration and 
fulfillment of the Contest. The Entrant represents and warrants that any person who appears in 
the Video and/ or is identified in the Video has granted the Entrant his consent for the collection 
and use of his personal data, including but not limited to his image, for the purposes of the 
Contest and in accordance with these Official Rules. Any personal data collected for the 
purposes of the Contest may be transferred outside the EU, in accordance with the terms and 
conditions of the applicable legislation. In case the Entrant and/ or any third party, whose data 
are collected during an Entrant’s participation in the Contest, wishes to exercise his rights 
relating to the collection and process of his personal data, including those under articles 13 and 
15 of law 677/2001 (right of access and right of objection) he may contact the Sponsor through 
mail, e-mail or telephone: QUADRANT-AMROQ BEVERAGES S..R.L.  with headquarter in 
Bucharest, 391 Calea Vacaresti Street, 4th floor, 1st section, 4th district, Romania, mail: 
bucharest.office@pepsico.com, telephone number: 0372 377 100	  
 
11. PUBLICITY RIGHTS: By participating in the Contest and/or accepting a prize, each 
Entrant agrees to allow the Released Parties and/or their respective designee the perpetual 
right to use his or her name, biographical information, photos and/or likeness, Videos and 
statements/blogs (and if declared a winner, the winner’s address) for contests/sweepstakes 
trade, commercial, advertising and publicity purposes, at any time or times, in all media now 
known or hereafter discovered, including live television, worldwide, including but not limited to 
on the World Wide Web and Internet, without notice, review or approval and without additional 
compensation except where prohibited by law.  
 
12. WINNER WAIVER OF CLAIMS:  By accepting a Contest prize, a winner agrees to 
voluntarily waive, release and relinquish any and all claims, damages, losses, expenses, 
remedies, demands, debts, obligations, causes of action and/or claims for relief (collectively 
“Claims”) that a winner may have against the Released Parties and agrees to discharge, to 
indemnify and hold harmless the Released Parties from all Claims arising out of or relating to 
the Contest and/or a Contest prize, including but not limited to Claims for bodily injury, personal 
injury, emotional distress, property damage, or death and/or dismemberment (collectively 
“Damages”) occurring to a winner or others. In addition, by accepting a prize, a winner agrees to 
be responsible to research the details about a prize including any inherent dangers associated 
with a prize and as a result agrees to accept personal responsibility for any such dangers and 
any resulting Damages.  
 
13. GENERAL: Any attempted form of participation in this Contest other than as described 
herein is void. If it is discovered or suspected at Sponsor’s sole discretion that an Entrant has 



	  

9  
Law 296847-1 

registered or attempted to register more than once using multiple email addresses, multiple 
identities, multiple accounts, proxy servers or like methods, all of that Entrant’s entries will be 
declared null and void, and that Entrant will be ineligible to win a prize. Also, if it is discovered 
that any Entrant attempts to receive additional entries in excess of the stated limitation, that 
Entrant may, at Sponsor’s sole discretion, be disqualified from the Contest. In the event of a 
dispute as to the identity of a winner, the winning entry will be declared made by the person who 
appears in the Video (subject to compliance with the herein described requirements and 
restrictions). Sponsor reserves the right to disqualify any participation in the contest to any 
individual found, in its sole opinion, to be tampering with the operation of the Contest (including 
but not limited to any actions affecting the public voting mechanism), to be acting in violation of 
these Official Rules or to be acting in an unsportsmanlike manner or with the intent to disrupt 
the normal operation of a contest. Any use of robotic, automatic, macro, programmed, third-
party or like methods to participate in any way in the Contest may void any attempted 
participation effected by such methods and the disqualification of the individual utilizing the 
same. CAUTION AND WARNING: ANY ATTEMPT TO DELIBERATELY DAMAGE ANY 
WEBSITE, THE PAGE, OR TO UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THIS 
CONTEST IS A VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS. SHOULD SUCH AN 
ATTEMPT BE MADE, THE SPONSOR RESERVES THE RIGHT TO SEEK DAMAGES OR 
OTHER REMEDIES FROM ANY SUCH PERSON(S) RESPONSIBLE FOR THE ATTEMPT TO 
THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. All entries, Video and/or materials submitted 
become the property of Sponsor and will not be returned. In the event of any conflict with any 
Contest details contained in these Official Rules and Contest details contained in any Contest 
promotional materials/notifications, the details of the Contest as set forth in these Official Rules 
shall prevail.  
 
14. WINNER’S LIST: To obtain information about the winner, interested individuals should 
place a self-addressed, stamped business-sized envelope in an envelope and mail it to the 
Sponsor:  Attn: Legal. Winner’s list requests will only be accepted after August 1, 2016, and 
must be received by September 30, 2016. 
 
Trademarks: Facebook and the Facebook Logo are registered trademarks of Facebook, Inc. 
Instagram and the Instagram Logo are registered trademarks of Instagram, Inc. Twitter and the 
Twitter Logo are registered trademarks of Twitter, Inc. YouTube and Google+ and their 
respective logos are registered trademarks of Google, Inc. 
 
15. OFFICIAL LANGUAGE: The Official Rules drafted in English shall prevail over the 

Romanian translation in case of discrepancies.  	  
 


