
S-a cerut autentificarea prezentului înscris:        

 timbru sec 

 

 

Regulamentul campaniei „MOV Craciun daruieste un viitor!” 

 

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Campaniei. 
Campania “MOV Craciun daruieste un viitor!” este organizata de catre:  

RCS & RDS S.A., cu sediul in Bucuresti Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, 

sector 5, cod unic de inregistrare 5888716, atribut fiscal RO, numarul de inregistrare la Registrul Comerţului 

J40/12278/1994, reprezentata prin Ioan Bendei in calitate de Vicepresedinte C.A., denumita in continuare 

RCS & RDS sau Organizatorul. 

 

2.DURATA CAMPANIEI 
Campania se va desfasura in perioada 12.12.2016-23.12.2016. Modificarea duratei Campaniei poate fi decisa 

in mod unilateral de catre Organizator si va fi adusa la cunostinta participantilor prin intermediul mijloacelor 

publice de comunicare. 

 

3.LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, prin intermediul mijloacelor de 

comunicare mentionate in prezentul Regulament si aflate la dispozitia Organizatorului. 

 

4.DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 
In cadrul Campaniei un juriu format din 7 persoane, reprezentanti ai Organizatorului si ai canalelor 

TV/posturilor radio ale acestuia, alege un numar de 14 elevi talentati din Romania in domeniile muzica, 

sport, dans, stiinte, inventatori, voluntariat, literatura, pictura, arhitectura etc. („Participantii”), identificati 

intr-o anexa (Anexa 1) la prezentul Regulament, care vor fi sustinuti/ajutati de catre Organizator in 

conformitate cu art.7 de mai jos.  

Juriul susmentionat este format din: 

• DIGI24 – OTILIA HARAPU 

• DIGISPORT – CRISTIAN ZAGARADNIUC 

• DIGIFILM – CARMEN NITU 

• RCS&RDS – MIHAELA PADUROIU 

• DIGIFM – ALEXANDRA NEAGOIE 

• DIGIWORLD – IULIAN PANA 

 

 Criteriile pe care le respecta juriul in desemnarea celor 14 elevi sunt urmatoarele: 

 venit net/familie – mai mic de 3.600 lei 

 aptitudini deosebite ale elevilor in domeniile: muzica, sport, dans, stiinte, inventatori, voluntariat, 

literatura, pictura, arhitectura; 

 rezultate scolare deosebite: medii anuale peste 8.00 sau, in cazul in care nu se acorda note, 

calificative foarte bune. 

Juriul poate decide si aplicarea unor alte criterii pentru pentru desemnarea elevilor care urmeaza a fi sustinuti 

conform art.7 din prezentul Regulament. 



Nici angajatii sau colaboratorii Organizatorului ori rudele de gradul I sau afinii acestora si nici copiii 

oricarora dintre cei mentionati anterior nu pot fi alesi de catre juriu pentru a fi sustinuti in baza prezentei 

campanii.  

Fiecare Participant la aceasta Campanie accepta implicit ca numele si imaginea lui, precum si informatii 

despre viata lui privata (inclusiv informatii despre talentul/talentele Participantului) sa poata fi facute publice 

si utilizate de catre Organizator in cadrul emisiunilor Digi 24 prin intermediul carora are loc Campania si in 

cadrul materialelor de promovare a Campaniei. In situatia in care Participantul este o persoana cu capacitate 

de exercitiu restransa, participarea acestuia va fi facuta in baza acordului Participantului si al părinţilor sau, 

dupa caz, al tutorelui, cu privire la participare si la folosirea numelui si imaginii participantului, precum si a 

informatiilor despre viata privata a participantului sa poata fi facute publice si utilizate de catre Organizator 

in cadrul emisiunilor Digi 24 prin intermediul carora are loc Campania si in cadrul materialelor de 

promovare a Campaniei. In situatia in care Participantul este o persoana fara capacitate de exercitiu, 

participarea acestuia va fi facuta in baza acordului părinţilor sau, dupa caz, al tutorelui, cu privire la 

participare si la folosirea numelui si imaginii participantului, precum si a informatiilor despre viata privata a 

participantului sa poata fi facute publice si utilizate de catre Organizator in cadrul emisiunilor Digi 24 prin 

intermediul carora are loc Campania si in cadrul materialelor de promovare a Campaniei. 

 

5.REGULAMENTUL CAMPANIEI  
Regulamentul oficial al Campaniei poate fi acordat in mod gratuit oricarui solicitant la sediul 

Organizatorului din Bucureşti, Sector 5, str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2, de 

luni pana vineri intre orele 11.00 - 16.00. 

Regulamentul Campaniei este disponibil si pe website-ul www.digi24.ro. 

Participarea la Campanie presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de catre 

Participanti si de catre reprezentantii legali ai acestora. 

Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti sau de catre reprezentanti 

legali ai acestora a unor date care nu corespund realitatii.  

 

6.MECANISMUL CAMPANIEI 
Juriul mentionat mai sus la art.4 din prezentul Regulament desemneaza cei 14 elevi talentati din Romania in 

domeniile muzica, sport, dans, stiinte, inventatori, voluntariat, literatura, pictura, arhitectura etc., care vor fi 

sustinuti/ajutati de catre Organizator in conformitate cu art.7 de mai jos. 

In fiecare dimineata din perioada de desfasurare a Campaniei in cadrul emisiunii Digimatinal de pe postul 

TV Digi24 este prezentat cazul cel putin al unuia dintre cei 14 elevi selectati de catre juriu. Incepand cu ora 

18:45 din aceeasi zi Participantul/Participantii din ziua respectiva si reprezentantii lui legali vor participa 

impreuna cu „MOV Craciun” la o emisiune a postului TV Digi 24 in cadrul careia MOV Craciun va remite 

Participantului/Participantilor premiile in obiecte solicitate de Participant/Participanti conform art.7 din 

prezentul Regulament. 

  

7.DESCRIEREA PREMIILOR.  
Fiecare Participant va fi sprijinit prin acordarea de premii in valoare de 3.000 Euro. Prin exceptie, 

Organizatorul a decis ca, in doua situatii (anume in cazul Participantilor la emisiunea Digi24 din zilele de 

15.12.2016 si 18.12.2016), cele doua premii de 3.000 Euro sa fie impartite de cate doi Participanti, fiecare 

astfel de Participant urmand sa primeasca un premiu de 1.500 Euro. Obiectele care vor fi acordate ca premii 

vor fi alese de catre Participant, in acord cu Organizatorul, inaintea emisiunii care incepe la ora 18:45 si vor 

fi atribuite Participantului de catre MOV Craciun in cadrul acestei emisiuni. Participantul va primi eventuala 

diferenta dintre suma de 3.000 Euro sau, dupa caz, 1.500 Euro si valoarea obiectelor acordate ca premii prin 

transfer bancar in contul Participantului sau al reprezentantilor legali ai acestuia in termen de 5 zile de la data 

la care are loc emisiunea in care apare participantul respectiv.  



Dupa alegerea ca premiu a unui obiect Participantul nu poate solicita contravaloarea in bani si/sau in servicii 

si/sau alte bunuri a obiectului respectiv.  

Predarea premiilor-obiecte se va realiza prin incheierea unui proces verbal de predare - primire si, in cazul in 

care Organizatorul considera necesar, un contract de dar manual incheiat de Participant cu Organizatorul. 

Transferul bancar al sumelor de bani se va realiza ca urmare a incheierii unui contract de mecenat. In cazul 

in care Participantul este o persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in 

posesia obiectelor prin intermediul reprezentantului sau legal, iar in cazul in care Participantul este o 

persoana cu capacitate de exercitiu restransa pentru primirea premiului trebuie sa semneze atat Participantul 

cat si, cu titlu de incuviintare, reprezentantii sai legali.  

 

8.GARANTII 
Organizatorul Campaniei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea 

premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda 

termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate in cadrul Campaniei, acestea fiind 

in sarcina producatorilor/distribuitorilor care comercializeaza produsele acordate sub forma de premii de 

catre Organizator. 

 

9.REGULI 
• Interpretarea si implementarea Regulamentului vor fi in totalitate la latitudinea Organizatorului. 

• Organizatorul isi rezerva dreptul sa schimbe, sa modifice sau sa adauge noi reguli in acest 

Regulament, din orice motiv si oricand in timp, pe parcursul desfasurarii Campaniei sau in orice alt moment, 

varianta actualizata a Regulamentului fiind disponibila pe site-ul www.digi24.ro. 

 

10.DIVERSE 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a ignora participarile care nu sunt conforme acestui Regulament si de a 

întreprinde orice măsură rezonabila pentru a se proteja impotriva cererilor frauduloase sau incorecte, inclusiv 

dar fără a se limita la verificari ulterioare in ceea ce priveşte identitatea, varsta şi alte date relevante despre 

participant. Participarea la aceasta Campanie presupune acordul Participantilor si al reprezentantilor lor 

legali referitor la faptul ca persoana lor, numele, imaginea lor pot fi facute publice si folosite in materiale 

foto, audio si video de catre Organizator fara niciun fel de alta compensatie din partea acestuia.  

 

11. RESPONSABILITATEA 
Organizatorul Campaniei nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea 

premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul va acorda premiile conform prezentului Regulament, 

neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare. Prin participarea la 

aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor 

si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. 

 

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Organizatorul este inregistrat sub numarul 15643 in registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter 

personal. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la 

prezenta Campanie si ale reprezentantilor sai legali si sa le utilizeze conform prezentului regulament si 

legislatiei in vigoare. Totodata, RCS & RDS  S.A., în calitate de Organizator, va centraliza datele cu caracter 

personal în vederea desfăşurării prezentei campanii exclusiv în vederea prezentarii Campaniei, a 

Participantilor si a premiilor acordate. Tuturor Participantilor le sunt garantate, in conformitate cu 

prevederile Legii nr. 677/2001 urmatoarele drepturi:  dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date 

(art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18). Participantii au dreptul de a obtine 

de la Organizator in mod gratuit, la cerere, urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea 

http://www.digi24.ro/


datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face 

fara respectarea legii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001. Cererea va fi întocmita in forma 

scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata. 

 

13. TAXE 
Organizatorului Campaniei nu ii revine plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii financiare legate de 

premii, cu exceptia impozitului pe veniturile obtinute din Campanie de catre Participanti, impozit pe care 

Organizatorul este obligat sa il plateasca prin retinere la sursa, conform legii. 

Cheltuielile fiecarui Participant si ale reprezentantilor sai legali privind cazarea si transportul la/de la 

studioul unde are loc emisiunea de la ora 18:45, in limita unei sume totale de 150 Euro/Participant, vor fi 

suportate de catre Organizator. 

Toate celelalte cheltuieli sunt in sarcina Participantilor si a reprezentantilor lor legali.   

 

14. INCETAREA CAMPANIEI 
Prezenta Campanie poate inceta numai in urmatoarele situatii: 

- implinirea termenului pentru care a fost anuntata Campania; 

- aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa sa, de a organiza sau desfasura prezenta Campanie. 

 

15. LITIGII 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale 

amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti 

romane competente. 

 

Tehnoredactat într-un singur exemplar original care rămâne în arhiva Biroului Notarilor Publici Asociati 

Georgeta Popescu – Societate Profesională Notarială şi 2 duplicate, din care 1 exemplar va rămâne în arhiva 

biroului notarial şi 1 exemplar a fost eliberat părţii. 

 

 

Organizator 

RCS & RDS S.A. 

Ioan Bendei 

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie 

__________________________ 
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