Regulamentul Oficial al Campaniei
“1000000deversuri”
Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul oficial al Campaniei
(1) Campania “1000000deversuri” (denumita in continuare ”Campania”) este organizata si desfasurata
de Media Concept Store SRL, cu sediul in str. Zinca Golescu nr 21, Ap. 8, Sector 6, Bucuresti, cu
punct de lucru in str. Sfantul Ilie, nr. 5, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J40/3897/2010, avand Codul Unic de inregistrare RO 26782024, reprezentata de doamna
Nicoleta Ratescu, in calitate de Director General,
(denumita in continuare “Organizator”).
(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al
Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul”)
(3) Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in
cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau in cazul modificarii Regulamentului Campaniei.
(4) Pentru aducerea la cunostinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod
gratuit pe paginile : https://www.facebook.com/1000000deversuri; www.1000000deversuri.ro .
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul
desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta participantii in mod oficial prin publicarea pe
https://www.facebook.com/1000000deversuri si www.1000000deversuri.ro cu cel putin 24 de ore
inainte de data la care orice modificare / completare / schimbare la Regulament va deveni aplicabila.
(5) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele
sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.
Art. 2 - Dreptul de participare
(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, are au implinit varsta de 18 ani pana la data de 23
februarie 2016, inclusiv, si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in
continuare „Participanti”).
(2) Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a
prezentului Regulament de catre toti Participantii.
(3) In aceasta Campanie nu vor fi oferite premii si nu vor fi colectate datele personale ale Participantilor.
Participarea la aceasta Campanie presupune acceptul Participantilor referitor la faptul ca, in baza
acordului liber exprimat prin participarea la Campanie, continutul generat si introdus in Campanie de
fiecare Participant va deveni parte integranta din Opera Colectiva “1000000deversuri” Drepturile de
Autor asupra Operei Colective “1000000deversuri” revin automat si integral Organizatorului.
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a publica Opera Colectiva “1000000deversuri”, rezultata in urma
Campaniei, si dreptul de a decide, atat pe perioada desfasurarii campaniei, cat si ulterior, daca, in ce conditii
si unde va fi utilizata Opera Colectiva “1000000deversuri”, fie integral, fie partial.
(5) Participantii inteleg si isi dau acordul ca, din momentul in care continutul este generat si introdus de acestia
in Campanie, acest continut nu mai poate fi retras.
(6) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prezentului Regulament Oficial.
(7) Prin inscrierea de continut in campania "1000000deversuri", participantii declara ca continutul
trimis nu incalca prevederile legale existente in Romania, drepturi anterioare de proprietate
intelectuala sau drepturile unei terte persoane.
ART 3 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE
(1) Campania va incepe in data de 23 februarie 2016 ora 19:00:00, ora Romaniei si se va incheia in
data de 21 Martie 2017 ora 23:59:59, ora Romaniei

(2) Campania este organizata si se desfasoara in spatiul virtual corespunzator paginilor web:
https://www.facebook.com/1000000deversuri si www.1000000deversuri.ro, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
Art. 4 - Mecanismul Campaniei
(1) Pentru a participa in Campanie, Participantii trebuie ca, pe perioada Campaniei, sa acceseze
aplicatia web a Campaniei astfel:
•
Sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Facebook si sa acceseze pagina de
Facebook 1000000deversuri aici: https://www.facebook.com/1000000deversuri
si/sau
•
Sa
acceseze
aplicatia
web
din
website-ul
Campaniei
aici:
www.1000000deversuri.ro
(2) Participantii trebuie sa introduca, prin intermediul aplicatiei web destinata Campaniei
1000000deversuri, unul sau mai multe versuri, in Opera Colectiva “1000000deversuri”
(3) Rezultatul final al Campaniei va fi Opera Colectiva “1000000deversuri”, care va fi publicata de
Organizator pe website-ul www.1000000deversuri.ro.
(4) In aceasta Campanie nu exista o limita a numarului de participari, din partea fiecarui Participant
(5) Fiecare Participant poate introduce, cel putin un vers si cel mult 10 versuri, la fiecare
participare
(6) Fiecare vers introdus de Participanti trebuie sa se incadreze intre minim 3 si maxim 100 de
caractere
(7) Toate versurile introduse de Participanti trebuie sa fie in limba Romana
(8) Versurile introduse de Participanti in Campanie, vor fi moderate de catre Organizator in maxim
48 de ore de la inscrierea lor in Campanie. Acestea vor fi eliminate din Opera Colectiva
“1000000deversuri” fara un anunt prealabil, daca:
a) Nu sunt in limba romana
b) Contin greseli gramaticale
c) Contin mesaje vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel
demnitatea sau integritatea morala a Participantilor sau vizitatorilor profilului
de Facebook 1000000deversuri sau website-ului www.1000000deversuri.ro
d) Incalca prevederile legale existente in Romania sau drepturile unei terte
persoane.
(9) Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea
ca urmare a inscrierii continutului in aceasta Campanie. Organizatorul nu este responsabil pentru
publicarea unui continut care incalca drepturi anterioare de proprietate intelectuala in Opera
Colectiva “1000000deversuri”
(10) Organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta versurile care vor fi incluse in Opera Colectiva
“1000000deversuri”
(11) Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari versurilor din Opera Colectiva
“1000000deversuri”
(12) Organizatorul nu se obliga sa includa versurile Participantilor in Opera Colectiva
“1000000deversuri” exact in ordinea in care ele au for introduse de catre acestia prin intermediul
aplicatiei web destinate Campaniei.

Art. 5 – Premiile si acordarea lor
(1) Campania 1000000deversuri nu este un concurs si nu vor fi acordate premii in cadrul acesteia

Art. 6 - Incetarea inainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forţta
majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia,
de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
(2) Situatiile avute in vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei
instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) In situatiile avute in vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu are nicio obligatie catre
Participanti. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in
modalitatile prevăzute la art. 1, alin. (3).
Art. 7- Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate
de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti 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.
Art. 8 - Comunicare
(1) Pe perioada de desfasurare a Campaniei, cei interesati afla mai multe informatii in legatura cu
Campania :
a) Prin intermediul mesajului privat catre pagina de Facebook a Campaniei
https://www.facebook.com/1000000deversuri
b) Prin intermediul e-mail-ului, la adresa specificata pe website-ul Campaniei
www.1000000deversuri.ro
Art. 9 Date personale
(1) In cadrul Campaniei nu vor fi colectate niciun fel de date personale ale Participantilor.
ART 10. RESPONSABILITATE
(1) Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de
tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar
putea afecta imaginea Campaniei sau a partilor implicate.
(2) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
(i)
Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma raspunderea pentru
datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau
ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft
si/sau hardware).
(ii)
Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral
paginile web ale campaniei, specificate la art. 3, alin (2) , 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, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor
acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei web destinata
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. 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 accesarii aplicatiei web a Campaniei.
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).
Art. 11 Regulamentul oficial
(1)Regulamentul Campaniei va fi disponibil, oricarui solicitant, in mod gratuit, pe website-ul
Campaniei,
la
adresele
https://www.facebook.com/1000000deversuri
si
www.1000000deversuri.ro intre 23 Februarie 2016 si 21 Martie 2017
(2) Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului va fi adresata in scris organizatorului:
a) Prin intermediul mesajului privat catre pagina de Facebook a Campaniei
https://www.facebook.com/1000000deversuri
b) Prin intermediul e-mail-ului, la adresa specificata pe website-ul Campaniei
www.1000000deversuri.ro
c) la adresa punctului de lucru specificata in regulamentul campaniei, in termen de 5 (cinci) zile
lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

