CONCURS FOTO GAUDEAMUS 100
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 Foto “Gaudeamus 100” se desfășoară prin intermediul paginii de Facebook
Gaudeamus Radio România, în intervalul 12 august 2017, ora 14.00 – 31 august 2017,
ora 12.00.
Regulamentul concursului se regăseşte pe website-ul www.gaudeamus.ro.
Art. 2. Premiul concursului
Premiul oferit câștigătorului constă într-un voucher pentru o fotocarte CEWE (format XXL,
panoramică, hârtie digitală). Valoarea minimă este de 254,90 lei, pentru 26 de pagini;
beneficiarul voucherului poate adăuga pagini suplimentare (până la maximum 154 de
pagini în total), valoarea maximă a voucherului ajungând la 862,90 lei.
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 Foto “Gaudeamus 100” angajaţii Societăţii Române de
Radiodifuziune, ai CEWE România şi nici rudele acestora.
Art. 4. Înscrierea și modul de derulare a concursului
Pentru înscrierea la concurs, potențialii participanți trebuie să posteze pe pagina Facebook
Radio România Gaudeamus, în secțiunea Postări ale vizitatorilor, una sau mai multe
fotografii - maximum 3 - din arhiva proprie, realizată la unul dintre târgurile Gaudeamus.
Pot fi postate fotografii de la orice ediție, indiferent de orașul și locul în care s-a desfășurat
evenimentul, și de orice tip - planuri generale, evenimente, portrete – cu acordul
persoanelor în cauză, etc.
Organizatorul își rezervă dreptul de a reține de la publicare fotografiile cu conținut care
contravine legislației în vigoare, cu caracter publicitar sau care nu respectă tematica
anunțată.
Participanții sunt unicii responsabili pentru conținutul fotografiilor. 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 fotografii 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 și CEWE România.
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 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
privat către Facebook Radio România Gaudeamus sau în original, la Registratura
Societății Române de Radiodifuziune (str. Temișana nr. 31), cu mențiunea “pentru
Secretariat Gaudeamus – Concurs Foto Gaudeamus 100”, până la data de 4 septembrie,
ora 20.00.
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