
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII 

“H&S Freestyle Competition” 

organizata de SC MEDIAFAX GROUP S.A. 

(perioada: 22 martie 2013 – 12 aprilie 2013) 

 

Art. 1 – Organizatorul 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale cu premii “H&S Freestyle Competition” (denumita in 

continuare „Campania”) este SC MEDIAFAX GROUP S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu, nr. 62-

66, etaj 6, camera 42, Sector 2, CUI: RO 27199522, Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J40/6876/2010. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, cu 

mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si publicului in timp util, 

prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament. 

1.2. Campania se desfasoara pentru si in numele Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul in  

Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  

J40/11908/2005, CUI R 17756999. 

 

1.3. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care  

este obligatoriu pentru toti participantii. 

 

1.4. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul  

Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor  

si prevederilor prezentului Regulament. 

 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Campaniei 

2.1. Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei. 

2.2. Campania se deruleaza in perioada 22.03.2013 ora 12:00 – 12.04.2013 ora 12:00. 



 

Art. 3 - Regulamentul oficial al Campaniei 

 3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe  

intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 

in format electronic, prin accesarea website-ului din Romania: www.prosport.ro in sectiunea dedicata 

concursului si pe http://www.pg.com/ro_RO/. 

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii  

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe  

care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului  

Regulament. 

 

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si  

dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii  

prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice  

modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor  

fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul Romania: www.prosport.ro in sectiunea 

dedicata concursului si  pe http://www.pg.com/ro_RO/. 

 

Art. 4 - Dreptul de participare 

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu  

domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani (18 ani  

impliniti). 

 

4.2. Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet, pe site-ul www.prosport.ro., in sectiunea dedicata 

concursului. 

Are drept de participare orice persoana care indeplineste toate conditiile de mai jos: 

• este cetatean roman sau cetatean strain rezident in Romania; 
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• are 18 ani impliniti la data inceperii concursului, 22.03.2013; 

• acceseaza in intervalul de concurs site-ul www.prosport.ro, sectiunea dedicata concursului ; 

• criterii de participare:  

• participarea la concursul “H&S Freestyle Competition“ implica acceptul ca numele, prenumele, varsta,  

adresa de mail, textele, fotografiile şi alte materiale audio-video prezentate de participanti/ castigatori, 

ori care ii infatiseaza sau pe care este imprimata vocea acestora, sa poata fi facute publice si folosite in 

scop publicitar, strict cu privire la desfasurarea acestui concurs, fara pretentii de ordin patrimonial din 

partea participantilor/castigatorilor. 

• confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii 

si conditiile precizate de acesta. 

 

4.3. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:  

 angajatii companiei SC. Saatchi& Saatchi S.R.L. 

 angajatii Mediafax Group 

 angajatii companiei SC. Procter&Gamble Distribution S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia 

 angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si  

desfasurarea Campaniei 

 Minori cu varsta sub 18 ani, la momentul inceperii Campaniei 

 Rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au 

dreptul de a participa la Campanie.  

 Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza 

date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale. 

Filmuletul incarcat trebuie sa fie cu propria persoana, filmuletele urcate care afiseaza alte 

persoane decat cea participanta nu vor fi acceptate, dreptul la participare fiind anulat. 

4.4. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 

date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs in scopul 

anuntarii si idetificarii castigatorului. 
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Art. 5 – Premiile Campaniei 

5.1. In cadrul Campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos,  

urmatoarele categorii de premii:  

5.1.1. Premii saptamanale conform descrierii de mai jos: 

 

5.1.2. Premii mari conform tabelului si descrierii de mai jos: 

 

 

Descriere echipament sportiv: 

Un echipament sportiv de freestyle contine: un tricou, o pereche de pantaloni scurti, o pereche de 

adidasi, o pereche de sosete si o minge. 



Descriere iPad 4: 

iPad generatia a 4-a, 16GB, Wi-Fi, Negru: 

5.2. Valoarea neta totala maxima a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Campaniei este de  15594 RON 

(inclusiv TVA), suma neincluzand valoarea premiilor garantate, care nu poate fi determinata, aceasta 

depinzand de numarul de inscrieri in campanie. Valoarea finala va fi data de numarul total de premii 

saptamanale acordate si de tipul acestora. La aceasta se va adauga impozitul pe venit aferent premiilor 

mari. 

5.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu  

poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate  

face obiectul unei instrainari.  

 

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei 

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie 

6.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea  

cumulativa a urmatoarelor conditii: 

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; 

(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 6 de mai jos; 

 

6.2. Modalitatile de inscriere in Campanie 

6.2.1. Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 22 martie  

2013, ora 12.00 PM si va dura pana la 12 aprilie 2013, ora 12.00 PM. 

6.2.2. Vizitatorii site-ului http://www.prosport.ro trebuie sa urmeze urmatorii pasi obligatorii pentru a 

se putea inscrie in tragerea la sorti saptamanala si cea finala: 

 Sa acceseze http://www.prosport.ro  si sa intre in sectiunea dedicata concursului; 

 Sa isi completeze corect si complet datele personale in formularul de pe site si sa isi creeze un 

cont valid. 

  Din acest cont sa voteze orice clip activ (un clip activ este un clip al carui buton de vot este activ) 

in saptamana respectiva, la alegere, din galerie (votul poate fi alocat unui singur clip, o singura 
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data pe parcursul saptamanii de concurs); respectiv sa trimita propriul film cu trick-uri freestyle 

pe care l-au incarcat in prealabil pe www.youtube.com si al carui link, impreuna cu datele 

personale ale utilizatorului sunt trimise la adresa de e-mail freestyle@prosport.ro . 

6.2.3. La accesarea website-ului http://www.prosport.ro participantii vor completa un formular de 

inscriere. Acest formular va fi completat de catre Participant prin indicarea obligatorie a urmatoarelor 

informatii: 

 Nume si prenume 

 Ziua/Luna/Anul nasterii 

 Adresa email 

 Orasul de resedinta 

 Cod CAPTCHA 

 Bifarea casutei cu disclaimerul aferent luarii la cunostiinta si aceptului conformarii cu 

informatiile cuprinse in regulament 

6.2.4. Participantii trebuie sa voteze orice clip activ (un clip activ este un clip al carui buton de vot este 

activ) in saptamana respectiva, la alegere din galerie o singura data pe saptamana, pentru a se califica in 

tragerea la sorti saptamanala si finala. Fiecare participant poate vota o singura data pe saptamana unul 

(maxim unul) dintre cele 3 filmulete active demonstrative aflate in galerie, intrand astfel in cursa pentru 

tragerea la sorti din saptamana respectiva pentru unul dintre cele 20 de sampoane Head & Shoulders. 

Daca participantul intra saptamanal si voteaza, acesta va intra in tragerile la sorti din fiecare saptamana. 

Un participant va intra o singura data in tragerea la sorti saptamanala, indiferent de cate voturi a dat in 

saptamana aferenta. Listele de participanti se vor reseta in fiecare saptamana astfel participantii din 

saptamana 1, pot participa si in saptamana 2 daca indeplinesc conditiile de participare. 

Participantii care au votat filmuletele demonstrative aflate in galerie intra automat si in tragerea la sorti 

finala. In cazul in care participantul a intrat saptamanal si a votat, la tragerea la sorti pentru premiile 

finale, aceste voturi vor fi considerate o singura participare, astfel chiar daca participantul a votat in 

prima saptamana, in a doua saptamana si in a treia saptamana, acesta va avea o singura sansa la 

tragerea la sorti finala. Astfel indiferent de cate voturi a alocat un participant, indiferent in ce 

saptamana, acesta va intra o singura data in tragerea la sorti finala. 

6.2.5  De asemenea, participantii pot trimite propriul film cu trick-uri de freestyle, pe care l-au incarcat 

in prealabil pe www.youtube.com si al carui link, impreuna cu datele personale ale utilizatorului sunt 

trimise la adresa de e-mail: freestyle@prosport.ro. 

Fiecare utilizator poate uploada un singur filmulet pe perioada concursului, acest filmulet va fi analizat si 

aprobat in baza criteriilor si in baza trimiterii datelor complete si corecte (nume, prenume, e-mail, 

varsta, oras, acordul de a-I fi publicat filmul pe pagina prosport.ro si acordul cu regulamentul 

campaniei); 

Filmuletul incarcat trebuie sa fie cu propria persoana, filmuletele urcate care afiseaza alte persoane 

decat cea participanta nu vor fi acceptate. In cazul in care organizatorul va afla ulterior ca participantul 
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nu este cel care indeplineste trick-urile in filmuletul uploadat, acesta isi rezerva dreptul de a invalida 

participarea/castigul. Nu vor fi acceptate filme in care trick-urile sunt efectuate de mai multe persoane 

sau cu ajutorul altor persoane, sau cu brand-uri concurente head & shoulders. 

Persoana care respecta toate conditiile mentionate anterior, precum si criteriile de aprobare se va 

califica astfel pentru premiul garantat constand intr-un sampon Head & Shoulders, respectiv in tragerea 

la sorti finala pentru un premiu constand intr-un echipament sportiv de freestyle si un iPad. 

Criteriile de aprobare a unui filmulet cu trick-uri sunt: 

1. Executia trebuie sa fie cursiva si sa imite miscari de freestyle (joc cu mingea de fotbal); 

2. Impresia artistica. 

 

6.2.6. Perioada de validare a unui filmulet este de maxim 24 de ore (luni-vineri) si 72 de ore (sambata-

duminica) de la trimiterea mailului. 

Participantii ale caror filmulete nu au fost acceptate in concurs, vor primi un e-mail de notificare a 

faptului ca filmuletul lor nu va fi postat pe prosport.ro . 

 

6.2.7. Nu vor fi luate in considerare participarile (voturi si/sau filmulete) in urmatoarele conditii:  

(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei 

(2) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau  

echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost  

efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului. 

(3) Participantul isi asuma raspunderea cu privire la dezvaluirea catre public a respectivului  

material (de ex: filmuletele ), precum si pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind dreptul 

de autor aferent materialului transmis. Toate materialele aprobate, incarcate de participanti vor fi 

postate pe site-ul  www.prosport.ro, intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii.  

(4) Nu vor fi luate in considerare si nici nu vor fi publicate materiale care nu respecta conditiile  

impuse de lege (sa nu fie material cu minori, ilegale, periculoase, malitioase, calomniatoare, obscene,  

pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, materiale ce constituie o incalcare  

flagranta a dreptului de autor si nici materiale care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale  

sau ilegale). 
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(5) Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care  

participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei.  

(6) De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe  

care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Campaniei pe site-ul 

http://www.prosport.ro . Participantii sunt in intregime  

responsabili de continutul materialelor introduse pe site sau transmise altor membri (de  

ex: filme trimise la adresa de e-mail freestyle@prosport.ro in vederea participarii la concurs) 

(7) Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la  

incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere  

informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale. 

(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica / exclude din concurs materialele transmise de  

participanti si care nu respecta conditiile mentionate anterior sau pe care il considera neadecvat. 

 

6.3. Anuntarea castigatorilor si acordarea premiilor 

6.3.1.1. Premiile saptamanale descrise la Art 5.1.1. se vor acorda prin tragere la sorti si garantata 

oricarui participant care a trimis un filmulet aprobat si postat pe site-ul www.prosport.ro.  Pe  

intreaga durata a Campaniei vor fi organizate 5 (cinci) extrageri, dupa cum urmeaza: 

(1) Prima extragere va fi organizata in intervalul 02-05 aprilie 2013 si va viza inscrierile in  

campanie efectuate intre 22 - 28 martie 2013;  

(2) A 2-a extragere va fi organizata in intervalul 09-12 aprilie 2013 si va viza inscrierile in campanie 

efectuate intre 29 martie-04 aprilie 2013; 

(3) A 3-a extragere va fi organizata in intervalul 16-19 aprilie 2013 si va viza inscrierile in campanie 

efectuate intre 05 -12 aprilie 2013 pana la ora 12.00 PM; 

(4) A 4-a extragere va fi organizata in intervalul 22-25 aprilie 2013 si va viza inscrierile in campanie 

efectuate intre 22 martie-12 aprilie 2013 (premii finale pentru participari prin voturi); 

(5) A 5-a extragere va fi organizata in intervalul 22-25 aprilie 2013 si va viza inscrierile in campanie 
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efectuate intre 22 martie-12 aprilie 2013 (premii finale pentru participari prin trimitere filmulete); 

 

6.3.1.2. La extrageri se califica doar Participantii care au votat minim o data un film din galerie in 

intervalul aferent saptamanii de concurs pentru care se face tragerea la sorti. 

6.3.1.3. Extragerile se vor face electronic, in mod aleatoriu, in prezenta unui notar public. La fiecare  

extragere vor fi desemnati 20 de castigatori, urmand a fi supusi procesului de validare a castigului  

(potrivit Art.6.4.) si 4 rezerve, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii. 

6.3.1.4. Un Participant poate sa castige un singur premiu saptamanal pe durata campaniei. 

6.3.1.5. Un Participant poate castiga maxim un premiu mare si un premiu saptamanal pe durata  

campaniei. 

6.3.2. Premiile mari descrise la Art 5.1.2 se vor acorda prin tragere la sorti ce va fi asistata de un  

notar public.  

6.3.2.1 Un Participant poate castiga un singur premiu mare/ Campanie. 

6.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.  

6.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai  

sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea  

castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in  

Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.  

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Campaniei, este necesara  

indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii: 

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Campanie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; 

(2) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;  

(3) Participanti care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin email, pe adresa de mail  

cu care s-a inregistrat contul, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 5 zile lucratoare de la  

momentul tragerii la sorti. In cazul in care prin aceasta metoda castigatorul nu poate fi contactat, i se  

va mai transmite un mail in a 6-a zi lucratoare dupa momentul tragerii la sorti, in care i se va aduce  



la cunostinta ca pentru a intra in posesia premiului, trebuie sa contacteze organizatorul in maxim 24  

ore de la ora trimiterii mailului; in mailul trimis Participantului se vor mentiona atat data cat si ora la  

care acesta a fost trimis. In cazul in care nu se primeste nici un raspuns in termen de 24 ore de la  

trimiterea mailului, premiul se va reporta si va fi contacta rezerva, urmandu-se acelasi ciclu.  

(4) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile  

solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la  

momentul contactarii prin email, dupa cum urmeaza: 

a. Castigatorii premiilor mari: 

- nume si prenume 

- adresa din cartea identitate  

- CNP si serie, numar CI  

- adresa la care doreste sa ii fie livrat premiul 

- se aplica numai castigatoriilor care au incarcat un clip: numarul de la pantof si marimea hainelor 

dorite pe care urmeaza sa le primeasca in cadrul echipamentului (pentru a putea trimite corect premiul 

organizatorul are nevoie de aceste informatii; in cazul in care castigatorul a trimis datele gresite, 

organizatorul nu va inlocui echipamentul trimis in baza informatiilor trimise initial de castigator; 

castigatorul fiind pe deplin responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate). 

Pentru a intra in posesia premiului, ei vor: 

trimite prin fax copie, la numarul 0372874836, sau prin e-mail la validarepg@gmail.com o copie  

dupa CI si numarul de telefon. 

Participantii care nu au varsta implinita de minim 18 ani (sau nu pot face dovada varstei) nu vor  

putea fi validati ca fiind castigatori si vor fi descalificati din concurs. 

b. Castigatorii premiilor saptamanale si a premiilor garantate: 

- nume si prenume 

- adresa din cartea identitate  

- CNP si serie, numar CI  

- adresa la care doreste sa ii fie livrat premiul 



Pentru a intra in posesia premiului, ei vor: 

trimite prin fax copie, la numarul 0372874836, sau prin e-mail la validarepg@gmail.com o copie  

dupa CI si numarul de telefon. 

Participantii care nu au varsta implinita de minim 18 ani (sau nu pot face dovada varstei) nu vor  

putea fi validati ca fiind castigatori si vor fi descalificati din concurs. 

6.4.2. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.prosport.ro in sectiunea 

dedicata concursului in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii procesului 

de validare a castigurilor. Lista finala a castigatorilor Campaniei va fi afisata pe site-ul www.prosport.ro, 

in sectiunea dedicate concursului pana la data de 01.06.2013. 

6.5. Intrarea in posesia premiilor  

6.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala  

Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 30 de  

zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe websiteul 

www.prosport.ro in sectiunea dedicata concursului . 

6.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu  

atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind  

responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un  

Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui si/sau adresei de email 

incorecte / incomplete.  

 

Art. 7 - Taxe si impozite 

Premiile cu o valoare de peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare,  

iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut si platit catre autoritati de catre Organizator,  

orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a  

castigatorilor. 
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Art 8 – Limitarea raspunderii  

8.1. Organizatoriul esteindreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a  

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii. 

8.2. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu  

in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu  

aceasta Campanie. Castigatorul isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiului,  

Organizatorii neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte  

nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta. 

8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 10 mai 2013 inclusiv. Orice  

contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 

8.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

1. inscrierea online pe un alt site decat www.prosport.ro in sectiunea dedicate concursului si/sau 

primate la adresa de e-mail freestyle@prosport.ro, ce ar duce la neprimirea acestora de catre 

Organizator; 

2. inregistrarile online trimise in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus; 

3. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;  

4. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage  

raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu  

are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la  

imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator,  

imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale;  

5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia  

premiului dorit;  

6. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru faxurile/emailurile ilizibile, pierdute, tardive,  

transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii  

acestora; 

http://www.prosport.ro/
mailto:freestyle@prosport.ro


7. Pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului  

sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a  

parolei si userului. 

8. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea  

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 vointa a tehnologiei  

de catre participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei). 

9. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator.  

Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 8 , Mozilla Firefox  

versiunea minima 4.0 , Google Chrome 11), Sistem de operare minim Windows 2000. 

10. Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campaniesunt in incapacitate de a participa  

partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in  

afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. 

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi,  

transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a  

functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente  

tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de  

asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a  

echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa  

a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice  

si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de  

probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential  

asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor  

terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor  

schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile  



adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare),  

castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a  

acestora si/ sau distribuirea acestora. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de  

Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor  

schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice  

participant care nu respecta regulile Campanieisau in privinta caruia exista dovezi de comportament  

incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa  

puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, varsta, adresa 

si adresa de email).  

 

Art. 9 – Protectia datelor personale 

9.1 Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.  

9.2 Inscrierea la Campanie si furnizarea datelor lor cu caracter personal reprezinta acordul expres  

al participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania Procter & Gamble  

Distribution SRL, inregistrata ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103 cu scopul de  

participa la acesta Campanie, de a le fi livrate premiile, si a posibilitatii de a le fi furnizate informatii  

despre produsele si evenimentele organizate de P&G si partenerii sai. Datele personale ale  

participantilor pot fi transferate in strainatate, in SUA si in UE, in vederea stocarii lor pe server si  

posibilitatii de a primi informatiile solicitate de participanti. Organizatorul se obliga ca datele  

personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitului pentru marketing direct al Procter  

& Gamble Distribution SRL, in cazul in care participantii au optat sa primeasca informatii in viitor din  

partea P&G. 

9.3 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind  

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a  

acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  

de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,  



dreptul de a solicita stergerea datelor.  

9.4 La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Operatorului, Bd.  

Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A Bucuresti, Procter &Gamble se obliga: 

sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o  

solicitare pe an;  

sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod  

gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind  

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie  

a acestor date;  

9.5 Participantii isi pot exercita aceste drepturi prin trimiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la  

adresa: Procter&Gamble Distribution, Bd. Dimitrie Pompeiu, 9-9A, Cladirea 2A, sector 2, Bucuresti. 

9.6 Anuntarea castigurilor va fi un eveniment public, numele castigatorilor urmand sa fie facut public  

potrivit legislatiei in vigoare. Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori  

referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare. Castigatorii isi pot da  

acordul scris ca datele lor sa fie folosite in materiale publicitare de catre Organizatori fara nici un fel  

de plata aferenta. Semnarea acestui acord este optionala, nesemnarea lui neinterferand cu  

acordarea premiului catre castigatori.  

9.7 Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord ca numele si orasul lor de resedinta sa  

fie facute publice, fara alte obligatii sau plati. 

9.8 Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru  

confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor. 

 

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora 

10.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui  

eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive  



independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. 

10.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de  

catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si  

a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin  

Regulament. 

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand  

in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de  

situatie. 

 

Art. 11 - Imposibilitatea ridicarii premiilor 

11.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa,  

predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru  

acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului  

respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri  

sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta. 

11.2. In cazul acordarii premiului unui minor, parintele sau tutorele va trebui sa semneze un acord  

prin care premiul poate fi acordat minorului.  

 

Art. 12 – Litigii 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de  

desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi  

posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul  

Bucuresti, de la sediul Organizatorului. 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului, in  

termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea  



acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie. 

 

Art. 13 - Alte Clauze  

13.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 

13.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de  

acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 11 

13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a  

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le  

implica organizarea si desfasurarea Campaniei.  

13.4 Agentia S.C. Wave Division S.R.L cu sediul in judetul Ilfov, localitatea Dobroiesti, Str.  

Orhideelor, Nr. 17, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3275/2007, CUI RO 22842549  

prin imputernicirea primita de la Procter & Gamble Distribution SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd.  

Dimitrie Pompei nr. 9-9A, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11908/2005, CUI  

R 17756999, este responsabila in ceeea ce priveste urmatoarele: 

- anuntarea castigatorilor conform art 6.4. 

- validarea castigatorilor conform art. 6.4. 

- expedierea la timp a premiilor campaniei conform art 6.5 

- predarea premiilor catre castigatori in conditii optime si nedeteriorate  

 

Art. 14 – Exemplarele Regulamentului oficial  

14.1 Regulamentul oficial a fost redactat in 3 (trei) exemplare originale, din care s-au eliberat  

Organizatorului 2 (doua) exemplare originale. 


