CONCURS “GAUDEAMUS ÎN 100 DE CUVINTE”
REGULAMENT

Art. 1. Organizatorul concursului
Organizatorul concursului este Societatea Română de Radiodifuziune, cu sediul în
Bucureşti, str. General Berthelot nr. 60-64, sector 1.
Concursul este organizat cu prilejul ediției 100 a Târgului Gaudeamus, care are loc în
intervalul 12 – 16 august 2017 la Mamaia, în Piațeta Perla.
Concursul “Gaudeamus în 100 de cuvinte” se desfășoară prin intermediul paginii de
Facebook Gaudeamus Radio România, în intervalul 12 august 2017, ora 12.00 – 31
august 2017, ora 12.00.
Regulamentul concursului se regăseşte pe website-ul www.gaudeamus.ro.
Art. 2. Premiul concursului
Premiul oferit câștigătorului constă în vouchere pentru achiziționarea de cărți, în valoare
totală de 1.000 de lei și într-un set de instrumente de scris Schneider, oferite de Scribant
Distribution. Voucherele pot fi utilizate la Târgul Internațional Gaudeamus, care va avea
loc în perioada 22 – 26 noiembrie în București, la Romexpo. Voucherele sunt oferite de
editurile Trei, Art, Corint, Herald, Nemira, Polirom, RAO, Humanitas și Niculescu.
Art. 3. Participanţi
La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cetăţean român, cu domiciliul stabil
în România, care acceptă condiţiile prezentului regulament, cu condiția să dețină un cont
real de Facebook (care că permită identificarea corectă a titularului de cont, cel puțin prin
intermediul datelor de contact).
Nu pot participa la Concursul “Gaudeamus în 100 de cuvinte” angajaţii Societăţii Române
de Radiodifuziune, ai Scribant Distribution și ai editurilor menționate la art. 2, şi nici rudele
acestora.
Art. 4. Înscrierea și modul de derulare a concursului
Pentru înscrierea la concurs, potențialii participanți trebuie să posteze un scurt text/mesaj
sub titlul “Gaudeamus în 100 de cuvinte”, pe pagina Facebook Radio România
Gaudeamus, în secțiunea Postări ale vizitatorilor.
Acesta poate avea ca temă oricare dintre târguri, ediții, evenimente, singura condiție fiind
ca textul să reflecte experiențe sau opinii personale ale participanților la concurs.
Nu vor putea fi înscrise în concurs texte de tip informativ.
Organizatorul își rezervă dreptul de reținde de la publicare mesajele cu conținut care
contravine legislației în vigoare, cu caracter publicitar sau care nu respectă tematica
anunțată.
Participanții sunt unicii responsabili pentru conținutul mesajelor. În cazul în care vor fi
semnalate și demonstrate încălcări ale drepturilor de autor, participanții în cauză vor fi
excluși din concurs.
Art. 5. Desemnarea câștigătorului premiului şi acordarea lui
Desemnarea câștigătorului premiului se va face la data de 1 septembrie, pe baza evaluării
numărului de like-uri obținute de fiecare dintre postări până la data de 31 august, ora
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12.00. Evaluarea se va face de către o comisie formată din reprezentanţi ai Societăţii
Române de Radiodifuziune.
Câştigătorul va fi anunţat prin intermediul paginii Facebook Radio România Gaudeamus și
prin mesaj Facebook/e-mail, în termen de cel mult 24 de ore după ce va fi desemnat.
Premiul va fi acordat câștigătorului sau unei persoane mandatate de către acesta, în
cadrul Târgului Internațional Gaudeamus, în intervalul 22 – 26 noiembrie 2017, la data la
care câștigătorul/persoana mandatată de către acesta se va prezenta la Secretariatul
Gaudeamus. În situația în care, din motive obiective, câștigătorul nu poate ajunge să își
ridice premiul, vor fi identificate soluții alternative.
În cazul în care câștigătorul desemnat inițial nu va putea fi contactat în termen de 48 de
ore de la momentul desemnării, premiul va reveni ocupantului poziției 2 în evaluarea
numărului de like-uri și va fi anunțat prin aceeași procedură.
În cazul în care câştigătorul nu prezintă un act de identitate în original sau dacă nu poate
face dovada că este titularul contului de Facebook utilizat în concurs, Societatea Română
de Radiodifuziune îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea premiului.
Art. 6. Reclamaţii
Orice reclamaţie sau pretenţie referitoare la desfăşurarea concursului, la drepturile de
proprietate intelectuală, la modul de desemnare a câştigătorului şi de acordare a
premiului, precum şi orice plângere referitoare la concursul organizat pe baza prezentului
regulament se va face în scris, prin e-mail la adresa office@gaudeamus.ro, prin mesaj
către Facebook Radio România Gaudeamus sau în original, la Registratura Societății
Române de Radiodifuziune (str. Temișana nr. 31), cu mențiunea “pentru Secretariat
Gaudeamus – Concurs „Gaudeamus în 100 de cuvinte”, până la data de 4 septembrie, ora
20.00.
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