ROMANIA
REGULAMENTUL CONCURSULUI
ACADEMIA DE FOTBAL CARTOON NETWORK
(„Regulament oficial”)
1. ÎNSCRIEREA, PARTICIPAREA ŞI CÂŞTIGAREA PREMIULUI SUNT GRATUITE. Concursul
(„Concursul”) pentru care se aplică acest Regulament Oficial este derulat de către Turner Broadcasting
System Europe Limited (denumit în continuare „Promotor”), companie cu răspundere limitată, cu sediul
social la Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londra W1F 7HS, Regatul Unit, înregistrată cu
codul

fiscal

1927955,

care

produce

Cartoon

Network

şi

site-ul

aferent

www.cartoonnetwork.ro/academia-cn (denumit în continuare „Site” sau „Site-ul”) .
Înscrierile la concurs încep pe data de 16.05.2014, iar data-limită pentru înscriere este 13.06.2014.
(„Perioada de înscriere”)
Votarea va începe pe 14.06.2014 şi se va încheia pe 29.06.2014. („Perioada de votare”)
2. CUM PUTEŢI PARTICIPA?: Concursul este deschis tuturor persoanelor rezidente în România cu
vârsta cuprinsă între 6 şi 15 ani şi care au acces la Internet sau la telefon înainte de şi pe durata
perioadei de înscriere, excepţie făcând angajaţii Promotorului, angajaţii companiilor-mamă, filialelor,
companiilor afiliate sau asociate, agenţii acestuia şi ai companiilor menţionate, precum şi rudele de
gradul întâi şi oricare altă persoană care are legătură din punct de vedere profesional cu Concursul
(„Părţi exonerate”), care nu sunt eligibile să participe. Toţi participanţii trebuie să aibă consimţământul
părinţilor/tutorilor pentru a se înscrie. Prin înscrierea la acest Concurs, fiecare participant confirmă că a
obţinut un astfel de consimţământ şi este de acord să
respecte acest „Regulament Oficial”.
3. CUM VĂ ÎNSCRIEŢI: Participanţii trebuie să se înscrie la Concurs conform instrucţiunilor care
însoţesc Concursul şi care se pot fi consultate pe „Site”.
Prin înscrierea la Concurs şi bifarea casetei de pe Site sunteţi de acord ca videoclipul („Videoclipul”) în
care vă demonstraţi talentul la fotbal, după ce a fost vizionat şi aprobat de echipa Cartoon Network, să
fie publicat online în întregime sau parţial, fără nicio compensaţie, şi că Promotorul nu are obligaţia de a
publica Videoclipul trimis sau orice alt detaliu din înscriere. Toate Videoclipurile care îndeplinesc criteriile
de calificare stabilite prin prezentul Regulament Oficial, încărcate în timpul Perioadei de Înscriere şi

aprobate spre publicare de echipa Cartoon Network vor fi postate pe Site şi vor putea fi votate pe
parcursul Perioadei de Votare. Toate Videoclipurile trimise trebuie să urmeze următoarele reguli, iar
Promotorul îşi rezervă dreptul de a exclude Videoclipuri din Concurs şi/sau de pe Site dacă Videoclipurile
respective nu respectă următoarele reguli:
Concurentul(a) trebuie să îşi demonstreze talentul la fotbal şi să efectueze una sau mai multe
figuri/tehnici de fotbal în faţa camerei de filmat.
Concurentul(a) nu va purta îmbrăcăminte cu însemnată în mod notabil cu însemnele unor branduri şi nu
va folosi echipament sportiv însemnat în mod notabil cu însemnele unor branduri în Videoclip.
Videoclipul nu va fi mai lung de 1 minut şi mărimea lui nu va depăşi 10MB.
Videoclipul nu va conţine muzică, cu excepţia situaţiei în care Concurentul(a) deţine dreptul legal de a
folosi respectiva melodie, situaţie în care trebuie să facă dovada acestui drept legal la solicitarea
Promotorului.
Cele douăzeci (20) de Videoclipuri care vor avea cele mai multe voturi la finalul Perioadei de Votare
(„Semifinaliştii”) vor fi prezentate Juriului, format din specialişti ai postului de televiziune Digi Sport. Juriul
va selecta dintre Semifinalişti doua Videoclipuri care prezintă cele mai bune, mai interesante şi mai
inovative figuri de fotbal, iar acele doua Videoclipuri vor fi declarate câştigătoare ale Concursului
(„Câştigătorii”). Juriul va alege şi 5 Finalişti (cu excepţia celor doi Câştigători) care vor câştiga premii
suplimentare („Premii suplimentare”), dacă înscrierile au fost făcute în conformitate cu Regulamentul
Oficial.
Prin înscrierea la Concurs, participanţii confirmă că toate informaţiile furnizate sunt complete, precise şi
că nu induc în eroare. Promotorul îşi rezervă dreptul de a descalifica la discreţia sa orice înscriere în
orice moment, în cazul în care se stabileşte că participantul nu a respectat acest Regulament Oficial sau
a acţionat într-un mod nesportiv sau negativ. Părţile exonerate nu sunt responsabile pentru înscrierile
trimise greşit, incomplete, pierdute, întârziate, ilizibile, imposibil de trimis, erorile tehnice, de hardware
sau software de orice tip, conexiunile la reţea pierdute sau indisponibile, transmisiile computerizate
eşuate, incomplete, trunchiate sau întârziate sau alte erori sau probleme care pot limita sau afecta
capacitatea unui participant de a lua parte la Concurs. Părţile exonerate nu sunt responsabile pentru alte
erori sau dificultăţi de orice tip, de natură umană, mecanică, electronică, computerizată, de reţelistică,
tipografică, de imprimare sau de orice altă natură, legate de sau având conexiuni cu Concursul, inclusiv
fără a se limita la erori sau dificultăţi care pot apărea în legătură cu administrarea Concursului,
procesarea înscrierilor, anunţarea premiului sau în orice materiale legate de Concurs. Părţile exonerate

nu garantează faptul că Site-ul şi/sau Concursul nu vor conţine erori de IT sau că erorile identificate vor fi
remediate; şi nici nu pot garanta faptul că Site-ul şi/sau site-urile la care se conectează Site-ul nu conţin
viruşi sau alte componente care pot cauza daune computerelor şi/sau datelor participanţilor. În cazul
sabotajului, catastrofelor naturale, terorismului sau ameninţărilor în acest sens, viruşilor informatici sau
altor evenimente care nu pot fi controlate de Promotor, care afectează integritatea, administrarea,
securitatea sau desfăşurarea corectă a Concursului, Promotorul îşi rezervă dreptul de a modifica, anula
sau suspenda Concursul (sau o parte din acesta) la discreţia sa. În cazul anulării, Promotorul îşi rezervă
dreptul de a lua în calcul toate înregistrările eligibile, nesuspecte, primite înainte de apariţia
evenimentului care necesită această anulare. Înscrierile false sau care pot induce în eroare, precum şi
acţiunile de această natură vor anula eligibilitatea participantului.
5. CÂŞTIGĂTORII: La finalul Concursului, Juriul va alege 2 (doi) câştigători, cu condiţia ca înscrierea sa
să respecte Regulamentul Oficial şi regulile de pe Site care însoţesc Concursul.
La finalul Perioadei de votare, Juriul va alege 1 (un) câştigător pentru Cel mai bun comentariu care
însoţeşte un vot.
Numele Câştigătorilor, al celui mai bun comentariu şi al Finaliştilor vor fi anunţate pe data de 4 iulie 2014.
Se admite 1 (un singur) câştigător dintr-o gospodărie.

6. PREMIILE.
Câştigătorii vor primi fiecare ca premiu o excursie („Excursie”) intr-un oras european şi un antrenament
cu Luiz Gustavo, pentru două persoane (Câştigătorul şi un părinte sau tutore) , constând din: zborul la
clasa Economy cu avionul dus-intors, cu plecare si sosire din/in Bucuresti, două (2) nopţi de cazare întrun hotel de trei stele in orasul european ce va fi desemnat – cele două persoane vor fi cazate împreună
într-o cameră dublă - transfer de la hotel la locul antrenamentului şi retur la hotel.
Câştigătorii trebuie să călătorească cu Părintele sau Tutorele legal, care este rezident(ă) în România şi
deţine un document de călătorie (Paşaport, Carte de Identitate) valid. Părintele / Tutorele va fi
responsabil pentru obţinerea tuturor documentelor necesare călătoriei pentru sine şi Câştigător.
Câştigătorii şi Părintele / Tutorele trebuie să călătorească împreună, în caz contrar nu vor putea
revendica premiul. Anumite derogări se pot aplica. Excursia este rezervată provizoriu pentru a doua
parte a lunii august 2014, iar datele exacte ale Excursiei urmează a fi confirmate de către Promotor în
apropierea datei de plecare. Câştigătorul şi Părintele / Tutorele trebuie să îşi exprime în avans
disponibilitatea de a călători în perioada menţionată, acceptând totodată că data Excursiei poate fi

schimbată. În cazul în care Câştigătorul şi Părintele / Tutorele nu pot confirma disponibilitatea de a
călători, Promotorul îşi rezervă dreptul de a alege un alt câştigător dintre Semifinalişti.
Părintele / Tutorele este responsabil pentru toate cheltuielile şi taxele care nu sunt incluse în premiu,
incluzând transportul la şi de la aeroport în România, transportul pe teritoriul Marii Britanii, mâncarea,
room service-ul, suveniruri, şi/sau alte cheltuieli personale şi/sau neprevăzute. Părintele /

Tutorele

trebuie să verifice termenii asigurării sale şi a Câştigătorului înainte de Excursie, pentru a se asigura că
toate riscurile sunt acoperite.
Câştigătorul şi Părintele / Tutorele sunt de acord ca Câştigătorul să participe la orice activitate / acţiune
promoţională desfăşurată de Promotor şi să-i permită Promotorului utilizarea numelui, a imaginii şi vocii
Câştigătorului fără nicio compensaţie de orice natură în scopuri publicitare.
Părintele / Tutorele Câştigătorului trebuie să trimită o copie a Formularului de Eliberare în format PDF,
completată şi ştampilată, la adresa de email contact@cartoonnetwork.ro , precum şi în original la adresa
Turner Broadcasting System România SRL, Strada Maria Rosetti 6, Parter, cod 020485, Sector 2,
Bucureşti, sau la adresa Academia de Fotbal Cartoon Network, International Marketing, Turner House,
16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom.

Autorul/Autoarea Celui mai bun comentariu
Autorul/Autoarea Celui mai bun comentariu va primi un joc Nintendo DS Lite.
Premiile suplimentare (Excluzând Câştigătorul)
Toţi cei 5 Finalişti (excluzând Câştigătorii) vor câştiga câte un Premiu Suplimentar format din echipament
oficial Academia de Fotbal CN sau o minge de fotbal.
Câştigătorul / Câştigătoarea, Autorul/Autoarea Celui mai bun comentariu şi toţi Finaliştii vor fi rugaţi să
facă dovada vârstei lor înainte de a primi premiul. Dacă nu pot face dovada vârstei, Promotorul va alege
un alt Câştigător pe baza aceloraşi criterii care au fost luate în considerare pentru alegerea
Câştigătorului iniţial.
Toate detaliile despre premii nespecificate în promoţia Concursului sunt la discreţia Promotorului.
Promotorul îşi rezervă dreptul de a înlocui orice premiu (sau parte din acesta) cu unul cu valoare
comparabilă sau mai mare, la discreţia sa. Premiile se supun termenilor şi condiţiilor producătorului,
furnizorului şi/sau operatorului respectiv. Premiile trebuie să fie acceptate „ca atare” sau refuzate.
Premiile nu pot fi transferate sau schimbate cu un alt articol sau cu valoarea în numerar. Dacă premiul
este acordat unui minor, premiul va fi livrat Părintelui sau Tutorelui său legal, sau Câştigătorului cu
acordul scris din partea Părintelui sau Tutorelui său legal. În cazul în care un minor câştigă premiul,
Părintele / Tutorele trebuie să îşi dea acordul ca minorul să primească premiul. Pentru evitarea oricărui

dubiu, în cazul în care un minor câştigă premiul, Părintele / Tutorele este responsabil pentru suportarea
oricăror taxe sau obligaţii având legătură cu premiul.
Câştigătorul sau Părintele / Tutorele trebuie să confirme disponibilitatea de a primi premiul. Promotorul
poate anula câştigarea premiului la discreţia sa şi fără preaviz, dacă nu primeşte confirmarea de la
Câştigător sau Părinte / Tutore cu privire la disponibilitatea de a primi premiul, sau dacă Promotorul nu
poate obţine informaţiile necesare pentru a livra cu succes premiul în urma unor eforturi rezonabile. În
acest caz, Promotorul se va considera obligat să anuleze premiul, fără ca persoana în cauză să fie
îndreptăţită la despăgubiri de orice natură.
7. REGULI ŞI REGLEMENTĂRI GENERALE: Prin participarea la acest concurs şi/sau acceptarea unui
premiu, fiecare participant garantează Promotorului şi împuternicitului acestuia dreptul, dacă nu este
interzis prin lege, de a folosi numele, localitatea, vocea, prestaţia, imaginea şi aspectul său fără
compensaţii, notificare sau aprobare, în scopul publicităţii, promovării şi în alte scopuri, în orice mod şi pe
orice suport, cunoscut acum sau în viitor, pe principiul perpetuării. Informaţiile oferite de participanţi vor fi
folosite în conformitate cu politica de confidenţialitate a
Turner Broadcasting System Europe Limited , disponibilă la adresa
http://www.cartoonnetwork.co.uk/privacy-policy.
Părţile exonerate neagă în mod expres orice responsabilitate pentru oricare şi toate plângerile, acţiunile,
cererile şi/sau răspunderea pentru accidentări, daune sau pierderi legate în orice mod de sau apărute
referitor la participarea la acest Concurs (indiferent de cauza unor astfel de accidentări, daune sau
pierderi) şi/sau livrarea şi/sau utilizarea ulterioară sau utilizarea eronată a oricărui premiu acordat
(inclusiv fără a se limita la orice călătorie şi activitate legată de acestea). Pentru evitarea neclarităţilor,
Părţile exonerate nu exclud responsabilitatea acestora pentru decesul sau accidentarea persoanelor
cauzate de propria neglijenţă.
Orice dispută sau reclamaţie în legătură cu acest Concurs trebuie adresată către Academia de Fotbal
Cartoon Network, Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7HS, Regatul Unit şi trebuie
trimisă în decursul a 90 de zile de la terminarea Concursului, specificând data Concursului şi numele
acestuia. Promotorul îşi rezervă dreptul de a scurta, amâna, modifica sau anula acest concurs (inclusiv
fără a se limita la premiile oferite), dacă acesta consideră la discreţia sa că circumstanţele necesită acest
lucru. Promotorul nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru pe niciun motiv.
Puteţi obţine o copie tipărită a acestui Regulament Oficial şi/sau o listă a câştigătorilor dacă trimiteţi un
plic cu timbru şi autoadresat la Academia de Fotbal Cartoon Network, Turner House, 16 Great
Marlborough Street, Londra, W1F 7HS, Regatul Unit. Vă rugăm să specificaţi Regulamentul Oficial sau
Lista câştigătorilor.

Organizarea prezentului Concurs se bazează pe Termenii şi Condiţiile de mai sus şi este în concordanţă
cu legislaţia română în vigoare.
Promotor: Turner Broadcasting System Europe Limited.

Formular de eliberare

Numele
complet

____________________________________________
Vă rugăm să scrieţi numele clar, CU MAJUSCULE

Vârsta

____________________________________________

Părinte/

____________________________________________

Tutore

Vă rugăm să scrieţi numele clar, CU MAJUSCULE

Adresa

____________________________________________

completă

Vă rugăm să scrieţi adresa completă clar, CU MAJUSCULE

Numărul

____________________________________________

de telefon

Prin prezenta mă declar de acord ca Turner Broadcasting System Europe Limited (“TBSEL”) să
folosească, animeze, copieze, adapteze, modifice, utilizeze şi să publice Videoclipul înscris de copilul
meu la concursul “Academia Cartoon Network” organizat de Cartoon Network, în întregime sau parţial,
fără

compensaţie,

în

cazul

în

care

copilul

meu

este

ales

Câştigător

al

Concursului.

Sunt de acord ca TBSEL să publice Videoclipul copilului meu, în întregime sau parţial, pe orice suport
media, în întreaga lume, pe principiul perpetuării, şi sunt de acord că nici eu, nici copilul meu nu avem
dreptul la nicio compensaţie.
Prin prezenta declar că am dreptul legal de a folosi muzica înclusă în Videoclip şi că pot prezenta
dovada deţinerii acestui drept la solicitarea TBSEL.

Sunt de acord că TBSEL poate crea şi publica orice tip de material promoţional în care este prezentat
copilul meu, în cazul în care copilul meu va fi ales Câştigător al Concursului, pe orice suport media, în
întreaga lume, pe principiul perpetuării, şi sunt de acord că nici eu, nici copilul meu nu avem dreptul la
nicio compensaţie.
Turner Broadcasting System Europe Limited nu îşi asumă obligaţia de a publica sau de a exploata
Videoclipul copilului meu, materialele promoţionale sau părţi ale acestora, sau orice parte a înscrierii
sale.

Semnat _____________________________
Părinte/Tutore _____________________________
(nume)
Data_____________________________

