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REGULAMENTUL OFICIAL AL 
CONCURSULUI VIDEO DEW TOUR AM 

SEARCH  
 

NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA VREUNEI ACHIZIŢII PENTRU ÎNSCRIERE SAU 
OBŢINEREA UNUI PREMIU. EFECTUAREA UNEI ACHIZIŢII SAU UNEI PLĂŢI NU VA 

CREŞTE ŞANSELE UNUI CONCURENT DE A CÂŞTIGA. 
 

DISPONIBIL DOAR PENTRU REZIDENŢII LEGALI DIN ROMANIA ŞI CARE AU MINIM 
VÂRSTA DE 18 ANI ÎMPLINIŢI LA DATA ÎNSCRIERII ÎN CONCURS. 

 
Concursul video ,,Dew Tour Am Search” (“Organizator”) este sustinut de QUADRANT AMROQ 
BEVERAGES S.R.L, cu sediul în orasul Bucuresti, Calea Văcăreşti nr. 391, etajul 4, sectiunea 1, sector 4, 
România, înregistratǎ la Registrul Comerţului Bucureşti cu numǎrul J40/27211/1994, CUI RO 6811508, 
operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 
cu Caracter Personal sub nr. 2917 (denumită în continuare “Sponsor” sau „Quadrant”). 
 

1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: Concursul începe pe 19 iunie 2017 la ora 
00:01 și se încheie pe 7 august 2016 la ora 23:59. Computerul Sponsorului va reprezenta cronometrul oficial 
al concursului. 

 
2. DATELE DE ÎNCĂRCARE, VOT AL PUBLICULUI ŞI JURIZARE: În tabelul următor toate 
datele de începere sunt programate pentru ora 00:01, iar toate datele de final sunt programate să se încheie la 
ora 23:59. 
RUNDA DESCRIERE DATA DE ÎNCEPERE DATA DE ÎNCHEIERE 
#1 a) Datele pentru încărcarea 

conținutului video al concurentului 
(“Datele de încărcare”): 

 
b) Datele de jurizare la care jurații 
jurizează toate filmele video eligibile 
(pentru a stabili primele 5 filme video): 

a) 19 iunie 2017 
 
 

b) 17 iulie 2017 

a) 17 iulie 2017 
 
 
b) 23 iulie 2017 

#2 a) Votul publicului pentru primele  5 filme 
video: 

 
b) Datele de jurizare la care jurații 
jurizează primele 5 filme video: 

a) 24 iulie 2017 
 

b) 24 iulie 2017 

a) 7 august 2017 
 
b) 7 august 2017 

 

3. ELIGIBILITATEA: Acest concurs este disponibil doar rezidenților legali din Romania care au 
minim (18) ani împliniți la data înscrierii în concurs, care sunt skateboarderi amatori (definiți ca neavând 
sponsori și fără să fi câștigat bani din skateboarding), și care sunt titulari ai propriului pașaport valabil și 
neexpirat în baza căruia pot călători între  Romania și Spania. 

 
Sponsorul, Grind Media, LLC și companiile mamă aferente, filialele și afiliații, distribuitorii, reprezentanții și 
alte companii/consultanți ai săi implicați în implementarea și executarea concursului sunt denumiți în 
prezentul, colectiv, entități ale concursului (“entități ale concursului”).  Angajații entităților concursului și 
fiecare membru apropiat al familiilor acestora (și anume, soț/soție, părinte, 
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copil, soră/frate și rudele prin alianță ale acestora) nu sunt eligibile să participe la concurs. Concursul este 
lovit de nulitate în cazurile interzise sau limitate prin lege. Prin participarea la acest concurs, o persoană 
care întrunește criteriile de eligibilitate și se înscrie în concurs (denumită individual “concurent înscris” și 
colectiv “concurenți înscriși”) convine să respecte prezentul regulament oficial (“regulamentul oficial”) 
și înțelege că hotărârile Organizatorului concursului și ale reprezentanților acestora au caracter final și 
obligatoriu în toate chestiunile aferente concursului. 
 

4. MODUL DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS: Pe perioada datelor de încărcare, accesați 
dewtour.com/amsearch (“Pagina web”) și urmați instrucțiunile afișate pe ecran, furnizând toate 
informațiile solicitate în formularul de înscriere care include ( dar nu se limitează la): numele și 
prenumele dumneavoastră, adresa  de  e-mail, adresa poștală și data nașterii. Apoi, concurenții înscriși 
trebuie să uploadeze link-ul de Youtube al filmulului video (trebuie să fie utilizatori înregistrați 
YouTube) unde se află concursul video localizat. Sponsorul poate adresa, de asemenea, întrebări 
opționale; completarea răspunsurilor la aceste întrebări nu este obligatorie pentru înscrierea în concurs. 
Video-ul de concurs: Filmul dumneavoastră video pentru concurs (“filme video”) NU trebuie să 
depășească 2 minute (filmele video de peste 2 minute vor fi descalificate). Filmul video trebuie să 
prezinte cele mai bune figuri de skateboarding ale dumneavoastră. IMPORTANT: Nu încercați figuri 
care vă depășesc nivelul de pregătire. 
Restricții privind filmul video: Filmul video al dumneavoastră trebui să respecte toate regulile 
următoare, în caz contrar acesta va fi descalificat la latitudinea Organizatorului: 
 
Durata maximă: 2 minute; 
Poate include sonor de fundal înregistrat în timpul filmării dar nu poate reda alt conținut audio 
suplimentar; Filmul poate prezenta filmări din mai multe unghiuri, dar fiecare figură trebuie prezentată 
în integralitatea sa, de la desprindere la aterizare într-un singur unghi; 
Orice clipuri utilizate pentru producția filmului video trebuie să fi fost filmate în ultimii doi ani; și  
Filmul video trebuie: să fie veridic, să includă doar conținut original (nimic copiat de la alții), să fie 
producție proprie, să fie nepublicat, să nu fi fost utilizat în alt concurs, să respecte toate legile, normele 
și reglementările aplicabile, să nu încalce drepturile terțelor părți, și să nu încalce drepturile de autor și 
mărcile înregistrate. 
Limita înscrierilor: Limita este de o înscriere (1) per persoană. Concurenții înscriși care încearcă să 
utilizeze mai multe conturi sau identități pot fi descalificați, la latitudinea Organizatorului. Înscrierile 
primite de la orice persoană peste limita menționată anterior vor fi anulate. 
Social Media: Prin participarea la concurs, concurenții înscriși înțeleg faptul că acest concurs nu este 
sponsorizat, susținut sau administrat de sau asociat cu Facebook, Instagram, Twitter, Google+ (sau 
orice alt website de social media site), precum și că fiecare concurent înscris furnizează informațiile 
personale doar Organizatorului și reprezentanților acestuia. Mai mult, concurenții înscriși convin în mod 
expres să nu tragă la răspundere Facebook, Instagram, Twitter și Google+ pentru oricare și toate 
prejudiciile asociate acestui concurs. 

 
5. DETALII SUPLIMENTARE PRIVIND FILMUL VIDEO: 
Titlul de proprietate asupra filmului video: Întregul conținut al filmului video trebuie să fie 
proprietatea exclusiva a concurentului înscris. Orice persoană care apare în video, este identificată în 
video sau care a ajutat la realizarea filmului video trebuie să acorde concurentului în scris, drepturile de 
proprietate asupra filmului. Concurentul înscris trebuie să dețină o declarație în scris semnată/datată prin 
care orie astfel de persoană confirmă transferul drepturilor de proprietate pe care le-ar putea avea asupra 
filmului video, către concurentul înscris. 
Drepturile asupra filmului video: Concurentul înscris convine că prin depunerea filmului video (și a 
oricărui conținut conex) în cadrul concursului, acordă părților autorizate (definite mai jos) drepturile 
neexclusive, irevocabile și nepurtătoare de redevență de a utiliza, posta, reproduce, copia, publica, afișa, 
distribui, interpreta, traduce, adapta, modifica și exploata în alt mod filmul video (și conținutul conex), 
precum și de a încorpora filmul video  (și conținutul conex) în orice alte opere de pe oricare și toate piețele 
și mediile de la nivel mondial, aceste drepturi fiind perpetue și negrevate de orice plată către concurentul 
înscris și fără să atragă drepturi de atribuire și integritate. Concurenții înscriși garantează faptul că dețin 
autoritatea unică și exclusivă de a acorda aceste drepturi părților autorizate (definite mai jos), precum și că 
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reproducerea, publicarea, prezentarea și/sau utilizarea filmului video  (și a conținutul conex) de către 
părțile autorizate nu va încălca niciun drept al terțelor părți, inclusiv și fără limitare la drepturile de autor, 
mărcile înregistrate, dreptul la intimitate și publicitate și nici nu va genera plângeri privind defăimarea, 
prezentarea într-o lumină falsa, deturnarea ideilor, cauzarea voită sau din neglijență a stresului emoțional 
sau o încălcare a contractului, în același timp concurenții înscriși convenind să despăgubească și să 
exonereze părțile autorizate (definite mai jos) în legătură cu orice pretenții care susțin contrariul. În plus, 
prin înscriere și/sau acceptarea premiului concursului, un concurent înscris/câștigător al concursului sau 
potențial câștigător renunță la toate drepturile morale asupra filmului video și conținutului conex. Orice 
terță parte care consideră că filmul video și utilizarea lui de către partile autorizate, încalcă drepturile sale, 
de orice natură, pot contacta Sponsorul prin poștă, prin e-mail sau prin telefon: QUADRANT-AMROQ 
BEVERAGES S..R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vacaresti, nr. 391, etajul 4, sectiunea 1, sectorul 4, 
Romania, mail: emanuela.badanga@pepsico.com, numar de telefon 0753 025 823. 

 
Filme video inadecvate: Orice film video pe care Organizatorul, la latitudinea sa, îl consideră inadecvat 
pentru publicare, va fi descalificat. Filmele video trebuie să respecte următoarele cerințe, în caz contrar 
acestea putând fi declarate inadecvate și descalificate: 

a) Filmele video NU pot conține (sau promova) cuvinte injurioase, violență, nuditate, pornografie, 
materiale explicite/sugestive sexual, activități ilegale/periculoase/nesigure și orice formă de ură, 
material obscen/jignitor, p romovarea alcoolului/drogurilor ilegale/tutunului sau arme albe/arme de foc 
sau o anumită agendă politică; 
b) Filmele video NU pot defăima, prezenta denaturat sau discredita părțile autorizate (definite mai jos) 
sau produsele acestora sau orice altă/alt companie/produs/grup sau persoană, și nici nu pot avea un 
caracter derogator la adresa oricărei persoane/grup; și  
c) Filmele video NU pot conține orie element  de identificare personală cum ar fi numere de 
înmatriculare vehicul, nume personale, adrese de e-mail sau adresele poștale ale oricărei persoane (în 
viață sau decedată). 
 
6. VOTUL PUBLICULUI ŞI JURIZAREA DE CĂTRE JURAŢII CONCURSULUI: Vă 
rugăm să consultați tabelul din secțiunea 2 anterioară pentru informații despre datele de încărcare a 
filmelor video de concurs, datele de vot al publicului și datele de jurizare.    
Votul publicului:  Votul publicului este permis doar în runda a 2 a  (a se vedea datele de vot al 
publicului din tabelul secțiunii 2 de mai sus). Votul publicului este limitat la (1) vot pentru un singur 
(1) film video per persoană, pe zi în timpul perioadei cu datele de votare a publicului. Scorul votului 
publicului este reprezentat de totalul voturilor eligibile pe care le acumulează un film video în perioada 
relevantă. 
Tabelul selectării filmelor video: Doar câștigătorul rundei a 2 a  primește premiul din cadrul 
concursului. Concursul constă din (2) runde, după cum este detaliat în tabelul următor și în tabelul din 
secțiunea 2 de mai sus). În runda 1, selecțiile video pentru runda următoare sunt determinate după cum 
urmează, iar în runda 2, selectarea câștigătorului concursului este determinată după cum urmează: 
 
RUNDA PENTRU FIECARE RUNDĂ, URMĂTOARELE 

ENTITĂŢI VOR STABILI CE FILME VIDEO 
INTRĂ ÎN RUNDA URMĂTOARE ŞI CINE ESTE 

CÂŞTIGĂTORUL FINAL AL PREMIULUI: 

NUMĂRUL 
FILMELOR 

VIDEO 
SELECTATE 

(LA FINALUL 
FIECĂREI 
RUNDE) 

% CONTRIBUŢIA 
FIECĂREI ENTITĂŢI DE 
JURIZARE/VOTANTE (ÎN 
RAPORT DE SELECŢIA 
FILMELOR VIDEO LA 
FINALUL FIECĂREI 

RUNDE) 

#1 a) Jurizare realizată de minim doi editori 
ai Dewtour.com. 

Primele cinci 
(5) f i l m e  
v i d e o  

 
a) 100% 

#2 a) Numărarea voturilor publicului. 
 

b) Jurizare realizată de minim doi editori 
ai Dewtour.com. 

Un (1) 
câștigător al 
concursului 

a) 45% 
 

b) 55% 

Criteriile de jurizare: Tabelul anterior enumeră jurații concursului (“jurați”). De asemenea, tabelul 
anterior prezintă contribuția % cu care contribuie scorul acordat de jurați în fiecare proces de selecție a 
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filmelor video din rundele 1-2. În fiecare rundă, jurații vor acorda fiecărui film video o notă de la 1-10 
(10 fiind scorul maxim) și vor aplica următoarele criterii de jurizare (în egală măsură) pentru a ajunge 
la scorul menționat: a) Conformitatea cu parametrii video descriși în prezentul regulament oficial; b) 
Meritele tehnice ale figurilor executate; c) Calitatea editării filmului video și; d) Cât de bună a fost 
aterizarea la fiecare figură. 
Egalitatea: Dacă există egalitate după adunarea notelor juraților și voturilor aplicabile ale publicului 
(colectiv “scorul cumulat”), această egalitate este departajată prin adunarea notelor juraților (în egală 
măsură) acordate pentru următoarele două criterii: Meritele tehnice ale figurilor executate și calitatea 
editării filmului video. 
Selectarea câștigătorului alternativ: dacă, din orice motiv premiul concursului nu poate fi acordat 
câștigătorului desemnat în conformitate cu procedura descrisă aici, premiul concursului va fi acordat 
concurentului care a obținut următorul cel mai mare scor cumulat (“selectarea câștigătorului 
alternativ”). 
 
7. Premiile și valoarea aproximativă în bani: Un (1) premiu mare va fi acordat în cadrul 
concursului. Acest premiu mare consta in: O călătorie pentru două persoane (câștigătorul concursului 
(“câștigătorul”) și un invitat al acestuia) la Barcelona, Spania în perioada 21 septembrie 2017 și 25 
septembrie  2017 pentru a participa la concursul Dew Tour Amateur care se desfășoară pe 23 
septembrie 2017 și 24 septembrie 2017. Invitatul câștigătorului (“invitatul”) trebuie să fie în vârstă de 
optsprezece (18) ani sau peste la data încheierii autorizării menționate în continuare (definite mai jos). 
Marele premiu include:   a) Bilete de avion dus-întors la clasa Coach pentru câștigător și invitat, sosirea 
fiind pe aeroportul El Prat din Barcelona Spania de pe un mare aeroport aflat cel mai aproape de 
domiciliul câștigătorului din Romania (câștigătorul și invitatul vor zbura împreună); și b) cazare 
pentru 4 nopți (cameră dublă). Toate detaliile marelui premiu (inclusiv dar fără limitare la zboruri, 
locuri, hotel și cameră) vor fi stabilite doar de Sponsor și pot fi modificate oricând la latitudinea 
Sponsorului. Călătoria care reprezintă premiul trebuie efectuată în perioada menționată mai sus, în caz 
contrar câștigătorul pierde dreptul de a primi premiul și acesta  va putea fi acordat de catre Sponsor 
câștigătorului alternativ, prin aplicarea metodei de selectare a câștigătorului alternativ. 
Neinclus în premiu: Premiul NU include oricare din următoarele elemente: tarifele pentru bagaje, 
transportul rutier, mesele, băuturile la bordul avionului, distracția, room service-ul, taxele wifi, plata 
facturii de telefon, gratuități, cheltuieli personale și incidentale. Orice cheltuieli/costuri asociate 
premiului, acceptării acestuia, utilizării sau beneficierii de acesta și care nu sunt specificate în prezentul 
document ca fiind incluse în premiu sunt responsabilitatea câștigătorului și nu vor fi acoperite de catre 
Sponsor. Premiul concursului este limitat si include doar acele articole specific menționate în prezentul 
document ca făcând parte din premiu. Orice parte a premiului care nu este acceptată de câștigător intră 
sub incidența renunțării la aceasta. 
Condiții generale privind premiul: Grafica vizuală a premiului poate să nu reprezinte exact premiul 
acordat. Premiul nu este transferabil și cesionabil și nu se acceptă substituirea acestuia, schimbul 
acestuia sau echivalentul în bani al acestuia, cu excepția cazului în care aceste lucruri sunt decise de 
Sponsor la latitudinea sa. Dacă se constată că un potențial câștigător nu este eligibil, nu respectă 
prezentul regulament oficial, refuza sa accepte premiul sau nu utilizează in mod corespunzator premiul, 
Sponsorul poate descalifica castigatorul  și se poate aplica procedura de selectare a unui câștigător 
alternativ. La latitudinea Sponsorului, premiile neridicate nu pot fi acordate. Nu se pot acorda mai multe 
premii decât specifică prezentul regulament oficial. 
 
 
8. MODUL DE ACCEPTARE A PREMIULUI: În aproximativ trei (3) zile de la data 
încheierii concursului, potențialului câștigător îi va fi trimisă o notificare prin e-mail care va include 
instrucțiunile privind acceptarea premiului. Un câștigător este considerat potențial câștigător până la 
verificarea eligibilității și conformității sale cu prezentul regulament oficial, după cum decide Sponsorul 
la latitudinea sa. 
Concurenții înscriși trebuie să își verifice e-mail-ul: Fiecare concurent înscris este responsabil cu 
monitorizarea contului său de e-mail, unde trebuie să verifice dacă a primit de la Sponsor, e-mail-ul de 
notificare privind  câștigarea premiului. 
Responsabilitățile câștigătorului: Câștigătorul potențial va fi notificat prin e-mail (sau altă metodă de 
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comunicare decisă de Sponsor la latitudinea sa) și va trebuie să completeze și să returneze (în 
conformitate cu instrucțiunile) în intervalul de timp specificat (“termenul limită”) o declarație de 
eligibilitate (inclusiv, în cazurile revăzute de lege, o declaratie privind publicitatea) și alte documente 
solicitate de Organzator la latitudinea sa. În plus, invitatul va trebui să completeze și să returneze o 
declaratie de însoțitor (“declaratia”), inclusiv în cazurile revăzute de lege, o declaratie privind 
publicitatea. Declaratia va avea același termen de valabilitate ca și termenul limită stabilit  pentru 
documentele care trebuie înaintate de câștigător și trebuie returnată (în conformitate cu instrucțiunile)  
împreună  cu documentele câștigătorului, în aceeași transmitere/pachet. Dacă oricare din documentele 
menționate anterior și solicitate de la câștigător/invitat nu sunt primite de  Sponsor la termenul limită, 
sau dacă orice notificare este returnată ca neprimită, sau dacă un potențial câștigător nu răspunde 
notificării de câștigare a concursului în termen de două (2) zile de la prima transmitere a notificării, sau 
dacă nu returnează oricare din celelalte declaratii/formulare considerate necesare de Sponsor sau dacă un 
potențial câștigător nu poate călători în perioada specificată, respectivul potențial câștigător poate fi 
descalificat în funcție de decizia Sponsorului și poate fi selectat un câștigător alternativ prin aplicarea 
metodei de selectare a câștigătorului alternativ. Sponsorul nu este raspunzator pentru modificarea 
adreselor de e-mail, adrese poștale și/sau numere de telefon ale concurenților înscriși. 

 
 

Responsabilitatea fiscală: Toate impozitele și alte taxe impuse asupra acceptării premiului sunt 
responsabilitatea exclusivă a câștigătorului. 
 
9. LIMITAREA RĂSPUNDERII: Organizatorul concursului și afiliații, filialele, reprezentanții, 
consultanții, contractanții, consilierii juridici ai săi, agențiile de publicitate, de relații cu publicul,  de 
promovare, de marketing, furnizorii de website-uri, webmaster-ii și administratorii, directorii, salariații, 
reprezentanții, persoanele desemnate și agenții acestora  sunt denumiți colectiv în prezentul document 
ca părți autorizate (“părți autorizate”). 
Prin participarea la acest concurs, concurenții înscriși convin că: 
a) părțile autorizate nu sunt responsabile pentru comunicările, notificările prin e-mail sau prin 
poștă pierdute, întârziate, furate, expediate greșit, netimbrate sau imposibil de trimis; sau pentru orice 
defecțiuni, avarii, conexiuni sau disponibilitate a computerelor, telefoanelor,  transmisiilor prin satelit 
sau cablu, rețea, electronice sau hardware sau software de internet; sau transmisii deformate, corupte 
sau confuze, congestionare a accesibilității, disponibilității sau traficului furnizorului de 
servicii/internetului/paginii web/Usenetului sau pentru orice eroare tehnică, mecanică, de editare sau 
tipografică sau de altă natură;  sau intervenție umană neautorizată; sau colectarea inadecvată sau 
incorectă a informațiilor de înscriere; sau necolectarea sau pierderea oricăror astfel de informații. 
b) părțile autorizate nu sunt responsabile pentru nicio informație incorectă sau inexactă, cauzată de 
orice utilizator al paginii web, falsificare, activitate de hacking sau de orie echipament sau programare 
asociată concursului sau utilizată în concurs și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice eroare, 
omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în operare sau transmitere, defecțiuni ale liniei de 
comunicații, erori tehnice, furt sau distrugere sau  acces neautorizat la pagina web sau la orie site-uri 
asociate concursului. 
c) părțile autorizate nu sunt responsabile pentru nicio vătămare sau prejudiciu al persoanelor sau 
proprietății aferente participanților sau al computer-ului oricărei persoane și care are legătură cu sau 
rezultă din participarea la concurs și/sau acceptarea premiului. 
d) părțile autorizate nu sunt responsabile pentru sau răspunzătoare de înscrierile realizate de la 
orice computer, program, mecanism sau dispozitiv automat, înscrierile care depășesc limita specificată 
sau înscrierile târzii, false, pierdute, rătăcite, transmise eronat, falsificate, incomplete, șterse, corupte, 
avariate sau care nu respectă în alt mod regulamentul oficial, toate aceste înscrieri putând fi descalificate 
la latitudinea Sponsorrului. 
Remedii: Dacă, din orice motiv, se confirmă că a fost eronat ștearsă, pierdută sau altfel distrusă, 
coruptă sau neacceptată din orice alt motiv ca înscriere la concurs, singurul remediu aflat la dispoziția 
concurentului înscris este să se înscrie din nou în concurs (iar în cazul în care concursul s-a încheiat, 
respectivul concurent nu dispune de alt remediu cu excepția posibilității de a se înscrie la un viitor 
concurs organizat de sponsor, înțelegând că nu există nicio garanție cu privire la un astfel de viitor 
concurs). 
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Evenimente neprevăzute: Dacă, din orice motiv, concursul nu se poate desfășura așa cum este 
planificat, Sponsorul își rezervă dreptul, la latitudinea sa, de a anula, înceta, modifica sau suspenda 
concursul și/sau de a continua concursul, inclusiv selectarea câștigătorilor într-un mod pe care acesta îl 
consideră just și rezonabil. 
Legile și reglementările: concursul este supus legilor și reglementărilor  din Romania. 
Prin înscrierea în concurs, fiecare concurent este de acord: 
a) să respecte prezentul regulament oficial și toate legile aplicabile și deciziile concursului care au 
caracter obligatoriu și final; 
b) să renunțe la orice drepturi de a pretinde ambiguitate în legătură cu prezentul regulament oficial; 
c) să renunțe la toate drepturile sale de a ridica pretenții, iniția acțiuni sau proceduri împotriva oricăreia 
din părțile autorizate, în legătură cu concursul; și   
d) definitiv și irevocabil să degreveze, despăgubească și exonereze fiecare parte autorizată  în legătură 
cu oricare și toate pretențiile, procesele în instanță, hotărârile, cererile de chemare în judecată, 
procedurile juridice, plângerile, amenzile, penalitățile, răspunderea, costurile și cheltuielile (inclusiv dar 
fără limitare la costurile de judecată rezonabile) care pot apare în ceea ce privește: 
(i) concursul, inclusiv dar fără limitare la orice activitate asociată concursului sau element al 
acestuia, și filmele video ale concurenților (și conținutul conex), și participarea sau imposibilitatea de 
participare la concurs; 
(ii) încălcarea dreptului la intimitate, drepturilor personale, drepturilor de publicitate sau drepturilor 

de proprietate ale terțelor părți; 
(iii) erorile tipografice sau de editare din prezentul regulament oficial sau din orice materiale ale 

concursului; 
(iv) acceptarea, participarea la Concurs, primirea premiului, călătoria aferentă, furnizarea, 
posesiunea, defectele, utilizarea, neutilizarea, utilizarea eronată, incapacitatea de utilizare, pierderea, 
avarierea, distrugerea, comportamentul neglijent sau conduita ilicită intenționată în legătură cu premiul 
(sau a oricărei componente a acestuia); 
(v) orice modificare a premiului (sau a oricărei componente a acestuia) din cauza indisponibilității 
sau din motive care depășesc controlul părților autorizate, inclusiv dar fără limitare la motive 
determinate de calamități naturale, orie acțiuni, reglementări, ordine sau solicitări ale oricărei entități 
guvernamentale sau semi-guvernamentale (indiferent dacă aceste acțiuni, reglementări, ordine sau 
solicitări se dovedesc a nu fi valabile), defecțiuni de echipament, acte teroriste reale sau presupuse, 
cutremur, război, incendiu, inundație, explozie, condiții meteo neobișnuite, uragan, embargo, dispute 
de muncă sau greve (legale sau ilegale), deficiențe de personal sau materiale, întreruperi de orice fel ale 
transportului, încetinirea lucrului, tulburări civile, insurecție, răscoală sau orice alte cauze care  
depășesc controlul părților autorizate, sau după cum este permis în prezentul regulament oficial 
(vi) orice întreruperi sau amânări, anulări sau modificări ale concursului; 
(vii) eroare umană; 
(viii) transcriere incorectă sau inexact, primirea transmisiei oricărei părți a unei înscrieri (inclusiv dar 
fără limitare la informațiile de înregistrare sau orie parte a acestora); 
(ix) orice defecțiuni tehnice sau indisponibilitate a paginii web sau a rețelei telefonice, sistemului de 
computere, sistemului de computere online, dispozitivelor mobile, cronometrului și/sau mecanismului 
de datare al computerului, echipamentului IT, software, sau furnizorului serviciilor de internet sau 
serviciului de poștă utilizat de oricare din părțile autorizate sau oricare concurent înscris; 
(x) întreruperea sau imposibilitatea de a accesa concursul, pagina web sau orice alt site asociat 
concursului sau orice serviciu  online p rin internet din cauza unor probleme de compatibilitate a 
hardware-ului sau softului; 
(xi) orie avarie a echipamentului concurentului înscris (sau al oricărei terțe părți) utilizat pentru 
accesarea concursului și/sau conținutului referitor la sau rezultând din orice parte a concursului; 
(xii) orie transmisii de date pierdute/întârziate, omisiuni, întreruperi, defecte și sau orie alte erori sau 
defecțiuni; 
(xiii) orice înscrieri târzii, pierdute, furate, afectate, expediate eronat, amânate, deformate, corupte, 
distruse, incomplete, de netransmis sau avariate; 
(xiv) orice acțiune sau omisiune ilicită, neglijentă sau neautorizată a oricăreia din părțile autorizate; 
(xv) premiu pierdut, întârziat, furat, expediat greșit, avariat sau distrus (sau orice element al acestuia) 
și/sau  
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(xvi) comportamentul neglijent sau cel ilicit voit al unui concurent înscris. 
Garanția: Fără limitarea celor specificate anterior, orice element referitor la acest concurs, inclusiv 
pagina web și premiul concursului și/sau oricare și toate componentele premiului sunt furnizate „ca 
atare” fără garanție de orice fel, expresă sau implicită, inclusiv dar fără limitare la garanțiile implicite de 
vandabilitate sau potrivire la un anumit scop sau neîncălcare. 

 
10. DISPUTE: Cu excepția cazului in care este interzis, concurentul înscris in Concurs convine 
că: a)  oricare și toate disputele, pretențiile, cererile de chemare în judecată generate din sau în legătură 
cu acest concurs sau orice premiu acordat se soluționează individual, fără a recurge la orice formă de 
proces colectiv; b) oricare și toate disputele, pretențiile, hotărârile și sentințele sunt limitate la spezele 
reale suportate, inclusiv costurile asociate cu înscrierea în concurs, dar în nici un caz costurile cu 
asistența juridică; și c) în nici un caz nu este permis concurentului înscris in Concurs să solicite si sa 
obțină compensații, iar, prin participarea la Concurs concurentul înscris declara ca renunță la toate 
drepturile de a pretinde daune interese directe sau indirecte,  sau orice alte daune cu excepția spezelor, 
precum și la oricare și toate drepturile de multiplicare sau majorare în alt mod a daunelor. Concurenții 
înscriși convin asupra faptului că termenul de prescriptie pentru revendicarea oricăror pretenții este de 
un (1) an de la data nasterii dreptului la actiune în in caz contrar, concurentul va fi decazut din drept. 
Orice litigiu aparute in legatura cu desfasurarea acestui Concurs se va solutiona de catre instantele 
judecatoresti competente din Bucuresti. 

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE: Orice informații personale identificabile, colectate în 
timpul participării concurentului la Concurs vor fi colectate de Sponsor sau de persoanele desemnate 
de acesta și vor fi utilizate de Sponsor, afiliații, reprezentanții, agenții și comercianții acestuia în 
scopul administrării adecvate și îndeplinirii  concursului astfel cum este acesta descris în prezentul 
regulament oficial.  
Sponsorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale concurentilor în conformitate cu 
prevederile Legii 677 / 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi liberă circulaţie a acestor date.  
Prin comunicarea datelor personale în modalităţile indicate în mod expres prin Regulamentul oficial, 
concurentii îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, că datele lor personale să între în baza de date a 
Sponsorului în vederea organizării Concursului, deliberării, validării, atribuirii premiilor si 
pentru  indeplinirea obligatiilor fiscale. 
Prin participarea la Concurs, concurentii (i) declara şi recunosc că au luat la cunoştinţă prevederile 
Regulamentului oficial şi sunt de acord cu acesta, inclusiv cu prevederile acestuia în materia protecţiei 
datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal  şi cu 
privire la includerea acestora în baza de date a Sponsorului pentru scopurile menționate mai sus și (ii) 
declară și confirmă că au informat orice alte persoane care pot apărea în filmul folosit în scopul de 
inscrierii în cadrul Concursului cu privire la modul în care vor fi prelucrate datele lor (informare ce va 
include toate aspectele prezentate în prezenta Secțiune) și au obținut acordul acestor persoane pentru 
folosirea imaginii lor în modul descris prin prezentul Regulament.  
Numai în măsura strict necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul fiscal, Sponsorul 
poate solicita seria și numărul actului de identitate și codul numeric personal aparținând câștigătorului 
Concursului. 
Sponsorul este înregistrat în baza de date a Autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu 
caracter personal în acest scop, sub numarul 2917. 
Datele personale ale concurentilor vor fi stocate pe server-ul Sponsorului și vor putea fi transmise 
partenerilor contractuali ai acesteia (urmând să fie folosite de aceștia strict în limitele stabilite de 
Sponsor), companiilor din același grup cu Sponsorul, precum și autorităților competente, conform 
prevederilor legale în vigoare. Sponsorul poate transfera datele cu caracter personal în alte state din 
cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup). In conformitate cu prevederile Legii 
677/2001, concurentii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date 
(art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi 
supus unei decizii individuale (art. 17), dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Concurentii au dreptul de 
a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Sponsorului, modificarea, ştergerea sau actualizarea datelor 
personale în conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001.  
Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este: Calea Văcărești 391, Sun Offices, et.4, 
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Sectiunea.1, Sector.4, Bucuresti, email emanuela.badanga@pepsico.com, numar de telefon 0753 025 
823.  
Anunțarea câștigătorilor poate fi un eveniment public. 
Datele câștigătorului se vor păstra în contabilitatea Sponsorului, conform legislației fiscale. 
 
 
 
12. DREPTURI DE PUBLICITATE: Prin participarea la concurs și/sau acceptarea premiului,  fiecare 
concurent înscris convine să permită părților autorizate și/sau reprezentanților desemnați ai acestora 
dreptul permanent de al utiliza numele, informațiile biografice, pozele și/sau reproducerile, filmele video 
și declarațiile/blogurile (iar, în  cazul unui câștigător declarat, adresa acestuia) în scopul altor 
concursuri/, scopuri comerciale, publicitare și de promovare, oricând, în toate mediile cunoscute în 
prezent și descoperite în viitor, inclusiv transmisii TV în direct la nivel mondial, dar fără limitare la 
World Wide Web și Internet, fără notificare, revizuire sau aprobare și fără compensare suplimentară, 
cu excepția cazurilor interzise de lege. 

 
13. RENUNŢAREA DE CĂTRE CÂŞTIGĂTOR LA PRETENŢII: Prin acceptarea premiului 
concursului, convingătorul convine să renunțe voluntar la oricare și toate pretențiile, daunele, pierderile, 
cheltuielile, remediile, cererile, datoriile, obligațiile, cererile de chemare în judecată și/sau cereri de 
scutire (denumite colectiv “pretenții”) pe care câștigătorul le poate ridica împotriva părților autorizate 
și convine să degreveze, despăgubească și să exonereze părțile autorizate în ceea ce privește  toate 
pretențiile generate din sau în legătură cu concursul și/sau premiul concursului, inclusiv dar fără limitare 
la pretențiile privind vătămări corporale, vătămări personale, stress emoțional, avarierea proprietății sau 
deces și/sau dezmembrare (colectiv denumite „prejudicii”) suferite de câștigător sau de alte persoane. În 
plus, prin acceptarea premiului, a câștigătorul convine să fie responsabil pentru căutarea detaliilor 
despre premiu, inclusiv despre orice pericole inerente asociate premiului și, astfel, convine să accepte 
responsabilitatea personală pentru orice astfel de pericole și prejudicii rezultante. 

 
14. GENERALITĂŢI: Orice formă de încercare de participare la acest concurs alta decât cea descrisă 
în prezentul document este nulă. Dacă se constată sau se suspectează, la latitudinea Sponsorului, că un 
concurent înscris s-a înscris sau a încercat să se înscrie de mai multe ori, utilizând multiple adrese e e-
mail, multiple identități, multiple conturi, servere proxy sau alte astfel de metode, toate înscrierile 
respective ale concurentului vor fi declarate nule și inaplicabile, iar respectivul concurent înscris devine 
neeligibil p entru câștigarea premiului. De asemenea, dacă se constată că un concurent înscris încearcă 
să primească înscrieri suplimentare peste limita specificată, respectivul concurent înscris, la latitudinea 
Sponsorului, poate fi descalificat din concurs. In cazul unei dispute cu privire la identitatea 
câștigătorului, înscrierea câștigătoare va fi declarată a fi executată de persoana care apare în filmul video 
(supus conformității cu cerințele și restricțiile din prezentul document). Sponsorul își rezervă dreptul de a 
descalifica orice participare la concurs a oricărei persoane constatate, la latitudinea sa, a mistifica 
desfășurarea concursului, a acționa cu încălcarea prezentului regulament oficial sau a acționa într-un 
mod lipsit de sportivitate sau cu intenția de a tulbura  desfășurarea normală a concursului. Orice utilizare 
a unei metode robotizate, automate, macro, programate, de terță parte sau altă astfel de metodă pentru 
participarea în orice mod la concurs poate anula orice încercare de participare pe ale de consecință și 
poate duce la descalificarea persoanei în cauză. ATENŢIONARE ŞI AVERTISMENT: ORICE 
ÎNCERCARE DE A AFECTA ÎN MOD NEGATIV DELIBERAT ORICE WEBSITE, PAGINA 
WEB SAU DE A SUBMINA DESFĂŞURAREA LEGITIMĂ A CONCURSULUI REPREZINTĂ 
O ÎNCĂLCARE A LEGISLAŢIEI CIVILE ŞI PENALE. DACĂ ARE LOC O ASTFEL DE 
ÎNCERCARE, SPONSORUL ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A PRETINDE DAUNE SAU ALTE 
REMEDII DE LA ORICE ASTFEL DE PERSOANĂ/PERSOANE RESPONSABILE, ÎN 
MĂSURA DEPLINĂ PERMISĂ DE LEGE. Toate înscrierile, filmele video și/sau materialele depuse 
devin proprietatea Sponsorului și nu vor fi returnate. În cazul unui conflict între detaliile concursului 
specificate în prezentul document și detaliile concursului specificate în orice materiale 
promoționale/notificări ale concursului,  prevalează detaliile  concursului specificate în prezentul 
regulament oficial. 
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15. Lista câștigătorilor: Pentru a obține informații despre câștigător, persoanele interesate trebuie să 
expedieze catre Sponsor, prin poștă o solicitare în acest sens, în plic mare și timbrat și cu datele 
personale înscrise la: Calea Vacaresti, nr. 391, etaj 4, sectiunea 1, sector 4, Bucuresti, in atenția: 
Departamentului Marketing. Solicitările privind lista câștigătorilor sunt acceptate doar după data de 7 
august 2017 și trebuie să fie primite până pe data de 30 septembrie 2017. 

 
Mărci înregistrate: Facebook și Facebook Logo sunt mărci înregistrate ale Facebook, Inc. 
Instagram și Instagram Logo sunt mărci înregistrate ale Instagram, Inc. Twitter și Twitter Logo sunt 
mărci înregistrate ale Twitter, Inc. YouTube și Google+ și logo-urile aferente sunt mărci înregistrate 
ale Google, Inc. 

	  


