REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “DE-A ARHITECTURA ÎN CAMERA MEA”
(15.01 – 15.06.2018)
Prezentul regulament (în continuare „Regulament oficial”) care are scopul de a informa cu privire la
desfăşurarea Concursului “De-a arhitectura în camera mea”, pentru copii de clasele a IV-a – a VIII-a, iniţiat
de către organizator, se adresează potenţialilor Participanţi și părinților (aparținătorilor legali) lor şi,
totodată, prezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfăşurării acestuia.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Concursul “De-a arhitectura în camera mea”, denumit în continuare “Concursul”, este organizat şi
desfăşurat de către Asociația De-a arhitectura, cu sediul în Str. Corneliu Botez, Sector 2, București, CUI
31137149 (denumită în continuare „Organizatorul” sau „Asociația”).
1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al
Concursului (denumit în continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).
1.3. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi adus la cunoştinţă publicului prin publicarea acestuia pe siteul si pagina de Facebook ale Asociației De-a arhitectura începând cu data 15.01.2018 şi până la sfârşitul
Concursului – 15.06.2018 (inclusiv). Regulamentul este disponibil gratuit oricărui solicitant.
1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de
modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări pe
pagină.

SECŢIUNEA 2. DEFINIȚII TERMENI
Regulamentul Oficial – Prezentul Regulament care are scopul de a stabili reguli şi norme care stau la baza
unei bune organizări şi desfăşurări a Concursului. Regulamentul defineşte şi reglementează condiţiile de
organizare, participare și premiere în cadrul Concursului;
Concursul – Concursul de creație denumit „DE-A ARHITECTURA ÎN CAMERA MEA” așa cum este descris în
prezentul Regulament;
Organizatorul - Asociația De-a arhitectura responsabilă pentru organizarea Concursului;
Pagina de Facebook – Pagina Organizatorului este www.facebook.com/DeAArhitectura/;
Site Oficial – Site-ul Organizatorului este www.de-a-arhitectura.ro;
Participanți – Persoanele fizice care în acest an școlar sunt în clasele a IV-a – a VIII-a, care au fost
înregistrate în Concurs în termenii prezentului Regulament;
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Câștigători – Participanții care în urma jurizării s-au clasat pe pozițiile 1-3;
Rezervele câștigătoare – Participanții care în urma jurizării s-au clasat pe pozițiile 4-6;
Sponsor – Persoană juridică care acordă premii Căștigătorilor Concursului, alta decât Organizatorul;
Ghidul „De-a arhitectua în camera mea” – Documentul pus la dispoziția Participanților în urma înscrierii în
Concurs în termenii prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
3.1. Concursul se va desfăşura pe site-ul și pagina de Facebook ale Asociației De-a arhitectura.

SECŢIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI
4.1. Concursul va începe la data de 15.01.2018, ora 09:00 și va dura până la data de 15.06.2018, ora
23:59:59. Acest Concurs se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
4.2. Câştigătorii vor fi anunţați pe 06.07.2018.

SECŢIUNEA 5. PARTICIPANŢII. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Participarea la acest Concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea prevederilor prezentului
Regulament Oficial.
5.2. Concursul este deschis participării tuturor copiilor din clasele a IV-a – a VIII-a, numai cu acordul
părinților sau aparținătorilor lor legali. Acordul de participare si acordul foto ale copilului lor, se va face prin
completarea formularului de înscriere la concurs.
5.3. Completarea formularului de către un singur părinte prezumă existența acordului celuilalt părinte.
5.4. Prin completarea formularului de înscriere se va genera în mod automat un număr de înscriere.
5.5. Fiecare Participant va încărca pe Youtube un film de maxim un minut ce va fi denumit “De-a arhitectura
în camera mea [numărul de concurs generat la înscriere]”. Se va folosi hashtag #CameraMea. Filmul va
conține motivația copilului de a-și schimba camera, dar și propunerea acestuia de amenjare, exprimată prin
desen, colaj, pictură, machetă, etc.
5.6. Link-ul filmului incarcat pe Youtube va fi trimis la adresa de e-mail corina@de-a-arhitectura.ro, pana la
data 15.06.2018.
5.7. Prin completarea formularului de inscriere la concurs, parintii isi exprima consimtamantul si/sau
acordul cu privire la urmatoarele aspecte:
- participarea copilului la concurs, in conditiile reglementate prin prezentul Regulament;
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- publicarea/ postarea filmului de concurs pe paginile web destinate concursului;
- propunerile de amenajare a camerei exprimate de catre copil in cadrul filmului de concurs.
5.8. Participanţii care folosesc un limbaj trivial sau fără legătură cu subiectul concursului, vor fi automat
descalificaţi.
5.9. La acest concurs pot participa toți copiii din clasele a IV-a – a VIII-a, cu domiciliul sau reşedinţa în
România, mai puţin copiii membrilor juriului precum şi rudele lor de gradul I, ale acestora.

SECŢIUNEA 6. PREMIUL OFERIT ÎN CADRUL CONCURSULUI
6.1. Asociația De-a arhitectura, va premia 3 Participanți, dintre cei care s-au înscris în concurs. Câștigătorii
vor fi aleși de către un juriu, compus din 2 reprezentanți ai Organizatorului De-a arhitectura și 3
reprezentanți din partea companiilor susținătoare.
6.2. Desemnarea Câștigătorilor are loc potrivit punctajului obtinut prin aplicarea urmatoarelor criterii:
- 20% motivatia Participantului, (0=nesatisfacator, 1=satisfacator, 2=foarte bine)
- 20% prezentarea video, exprimarea copilului (0=nesatisfacator, 1=satisfacator, 2=foarte bine)
- 30% ideea de amenajare (0=nesatisfacator, 1=satisfacator, 2=bine, 3=foarte bine)
- 30% propunerea de amenajare, modul in care este redactata, calitatea detaliilor si a exprimarii
(0=nesatisfacator, 1=satisfacator, 2=bine, 3=foarte bine).
6.3. Juriul va urmări și va aprecia în ce măsură Participanții au înțeles și și-au însușit prevederile Ghidului
„De-a arhitectua în camera mea”;
6.4. Juriul are libertatea de a aprecia creativitatea, originalitatea, viziunea artistică și potențialul
Participanților în mod personal.
6.5. Premiile constau în bani, după cum urmează:
• 700 euro corespunzator locului I;
• 600 euro corespunzator locului II; si
• 500 euro corespunzator locului III.
6.6. Câştigătorilor le vor fi transferați banii în contul bancar al părinților sau reprezentanților legali, în
termen de maxim 15 zile de la data anunțării publice a câștigătorilor.
6.7. Anunţarea Câştigătorilor se va face prin intermediul unei postări pe Pagina de Facebook şi printr-un
mesaj privat trimis pe adresa de e-mail (în cazul în care a fost indicata prin formularul de înscriere).

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI. VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR
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7.1. Concursul “De-a arhitectura în camera mea” se va desfășură prin intermediul Paginii de Facebook.
7.2. Pentru a putea participa în cadrul Concursului și pentru a putea intra în procesul de jurizare, un
Participant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- să se încadreze în termenele stipulate la art.3;
- să îndeplinească dreptul de participare stipulat la art. 4;
- să acceseze link-ul din postarea de concurs de pe pagina de Facebook;
- să trimită link-ul filmului încărcat pe youtube la adresa corina@de-a-arhitectura.ro cu motivatia pentru
care doresc să iși schimbe camera, și își vor prezenta propunerea lor, făcută parcurgând Ghidul “De-a
arhitectua în camera mea”
- să existe acordul scris al părinților, aparținătorilor legali ai minorului Participant, în formularul de înscriere.
SECŢIUNEA 8. - ANUNȚAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORRILOR
8.1. Câștigătoriil (prin părintele sau aparținătorul legal al minorului) vor fi contactati la numărul de telefon /
e-mail / mesaj privat pe Pagina de Facebook transmise Organizatorului în formularul de înscriere, în termen
de 3 zile lucrătoare de la data desemnării lor ca și Câștigători.
8.2. În cazul în care vreunul dintre Participanții desemnați Câștigători nu îndeplinește condițiile prevăzute la
art. 6, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a-l invalida pe Participantul respectiv, urmând a se
contacta Rezerva sa. Se va aplica această regulă până în momentul în care vor fi invalidate toate Rezervele
desemnate, conform prevederilor prezentului Regulament.
8.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs. În cazul în care sunt identificate
persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a
cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 9. - LIMITAREA RĂSPUNDERII
9.1. Organizatorii nu sunt răspunzători pentru eventualele daune de orice natură ce ar putea rezulta ca
urmare a nerespectării atenționărilor cuprinse în Ghidul “De-a arhitectua în camera mea” ori ca urmare a
procesului de amenajare a camerelor ori prin utilizarea materialelor achiziționate prin sumele de bani
câștigate, sau ca urmare a propunerilor exprimate de Participanți în cadrul filmului de concurs.
9.2. Organizatorii Concursului nu vor avea nici o răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat
de informațiile furnizate de către Participant în cadrul concursului sau informațiile preluate din profilul de
Facebook al utilizatorului cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre
Participant în legătură cu acest Concurs, excepție făcând cele prevazute de OG nr.99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea nr.650/2002.
9.3. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestui concurs, decizia comisiei
este definitivă. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:
a) Înscrierea online pe o altă pagină decât cea indicată prin prezentul Regulament.
b) Înregistrările online trimise în afara perioadei concursului menționată mai sus;
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c) Înscrierile efectuate după data de 15.07.2018 care nu au fost înregistrate în sistem;
d) Corectitudinea datelor înregistrate de participanți pe formularul de înscriere;
e) Eventualele dispute legate de drepturile asupra datelor (adresa de e-mail, telefon) înscrise în Concurs;
f) Nicio eroare în datele furnizate de către Câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea
organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, acesta nu are niciun fel de
obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea
identificării unui Câștigător, imposibilitatea înscrierii în Concurs din cauza ilizibilității datelor personale;
g) Imposibilitatea unui Câștigător de a intra în posesia premiului;
h) Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de
predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;
i) Defecțiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobilă;
j) Imposibilitatea participării la acest Concurs datorită unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum
ar fi, dar fără a se limita la defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de Internet;
k) Pierderea de către Participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului sau alte
defecțiuni;
l) Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către Participant (întreruperea sursei
electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea
sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către
Participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);
m) Situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau
integral la competiție, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului
pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita. Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor
eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în
urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor
acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competiției. Aceste circumstanțe
se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau
a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice și/sau de
trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.
n) Eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participanți în legătură cu acest Concurs
o) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator.
9.4. Tehnologiile recomandate: Browser de internet (Internet Explorer vers. minima 9, Mozilla versiunea
minima 2, Google Chrome 20), Sistem de operare Windows si MacOS.
9.5. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni tehnice ce apar independent de voința
Organizatorului care pot conduce la întreruperea funcționării canalului de înscriere la Concurs (Pagina de
Facebook). În eventualitatea unei astfel de întreruperi înscrierile se vor relua după remedierea
defecțiunilor.

SECŢIUNEA 10. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10.1. Prin înscrierea la Concurs, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Oficial şi sunt de
acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obligă, de
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asemenea, să respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata
Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale
Participanţilor/Câştigătorilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze numai conform prezentului Regulament
Oficial şi legislaţiei în vigoare.

SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA/ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI
11.1. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art.3.1 ori poate fi suspendată
în baza deciziei Organizatorului cu condiţia ca acesta să anunţe în prealabil o astfel de situaţie.
11.2. Concurs poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus în cazul producerii
unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive
independente de voinţa sa, de a continua prezentul Concurs. Forta majora inseamna orice eveniment care
nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din
urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

SECŢIUNEA 12. LITIGII
12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti
române competente.
12.2. Legea aplicabilă oricărei activităţi întreprinse în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Concursului
este legea română.

SECŢIUNEA 13. ALTE CLAUZE
13.1. Participantii pot formula reclamatii cu privire la nerespectarea procedurilor de concurs prevăzute de
prezentul Reguament. Reclamatiile nu pot avea ca obiect aprecierea subiectivă a membrilor juriului în
cadrul procesului de jurizare.
13.2. Reclamațiile vor fi transmise la adresa de e-mail office@de-a-arhitectura.ro in termen de 10 zile de la
28.07.2017 si vor fi soluționate de către Organizator în termen de 30 zile. Reclamantului îi va fi comunicată
soluția la adresa de e-mail din formularul de înscriere.
13.3. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale in cazul in care nu au fost formulate reclamatii
ori dupa solutionarea acestora și sunt aplicabile tuturor Participanților. Premiile neacordate vor ramane în
posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau
potrivită intereselor sale. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de
fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le
implică organizarea și desfășurarea Concursului.
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SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL
14.1. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui Participant prin publicarea acestuia pe
site-ul www.de-a-arhitectura.ro, pe toată perioada Concursului.
14.2. Prin participarea la acest Concurs, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul
Asociația De-a arhitectura
Prin Manager proiect, arh. Corina Croitoru
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