REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI
“#GeneratorDeInspiratie”
Concurs adresat persoanelor pasionate de arhitectura si/sau design
Perioada concursului: 10.02.2017 – 10.04.2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Concursul este organizat si desfasurat de ROCK STAR CONSTRUCT S.R.L., o societate
din Romania, cu sediul in Aleea Teisani, nr. 137A, Bucuresti, Romania, avand codul unic
de inregistrare RO22680005, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul
J40/20648/2007, (denumita in continuare "Organizator").
1.2. Concursul se va derula conform regulilor din prezentul regulament, pe care participantii la
Concurs au obligatia sa il respecte (denumit in continuare "Regulamentul Oficial").
1.3. Regulamentul Oficial este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, accesand site-ul
Organizatorului, pagina de Facebook PIATRAONLINE, sectiunea Notes, ori printr-o
solicitare telefonica la Infoline 021.9907 (intre orele 9:00 - 18:00, de luni pana vineri, cu
exceptia zilelor de sarbatoare legala), sau printr-o solicitare scrisa, trimisa prin posta, in
atentia Organizatorului, la sediul acestuia din Aleea Teisani, nr. 137, Bucuresti, Romania,
pe toata durata de desfasurare a Concursului.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa unilateral prezentul
Regulament Oficial, precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi
unilateral desfasurarea Concursului, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale, urmand
ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor
intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Modificarea
prezentului Regulament Oficial va fi publicata pe site-ul Organizatorului si pe pagina de
Facebook PIATRAONLINE, sectiunea Notes.
1.5. Participantii confirma acceptarea prezentului Regulament Oficial prin inregistrarea acestora
in vederea participarii la Concurs.
SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat si se desfasoara exclusiv pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul
online, prin intermediul platformei online a Organizatorului, respectiv www.piatraonline.ro
(denumita in continuare “Platforma”).
2.2. Concursul va incepe la data de 10.02.2017, ora 00:00 si va dura pana la data de 10.03.2017,
ora 00:00 inclusiv, ora Romaniei (denumita in continuare “Durata Concursului”).
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

1

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. Concursul este deschis participarii persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti
sau cu domiciliul ori resedinta, chiar temporara, in Romania, cu varsta minima de 18 ani,
impliniti pana la data inceperii Concursului, care respecta termenii si conditiile prezentului
Regulament Oficial (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv
“Participanti”).
3.2. La acest Concurs nu au dreptul sa participe persoanele juridice, persoanele fizice
autorizate, precum si angajatii Organizatorului sau ai celorlalte agentii/societati implicate in
organizarea Concursului, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (insemnand
copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).
3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii
in cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul
are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a sesiza autoritatile
competente, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI.
4.1. Pentru a participa la Concurs, fiecare Participant trebuie sa se inscrie, completand
formularul pe care Organizatorul il va pune la dispozitia acestora pe Platforma mentionata
la art. 2.1 de mai sus.
4.2. Fiecare Participant trebuie sa completeze formularul, in campurile specifice, cu
urmatoarele informatii:
a) datele personale de identificare ori sa se inregistreze utilizand contul personal de
Facebook;
b) denumirea (adresa web) pe care o considera reprezentativa pentru blogul ce reprezinta
parte din premiul acordat de Organizator in urma Concursului si o scurta prezentare, de
maximum 100 de caractere, prin care sa argumenteze motivul pentru care a ales aceasta
denumire. Participantul trebuie sa se asigure in prealabil ca denumirea (adresa web)
aleasa este disponibila;
c) scurta prezentare, de maximum 500 de caractere, in care sa prezinte motivele pentru
care isi doreste sa creeze continut in vederea publicarii pe blog ori, alternativ, sa incarce
o prezentare video, de maximum 2 minute;
d) denumirea unui blog si/sau site din domeniul arhitecturii si/sau design-ului pe care il
urmareste in mod constant;
e) scurta prezentare a categoriilor si subiectelor pe care isi propune sa le abordeze in
cadrul materialelor publicate pe blog, indicand cate un subiect pentru fiecare luna din
perioada aprilie – decembrie 2017;
f) prezentare de maximum 500 de caractere privind modalitatea de promovare
(marketing) pe care isi doreste sa o adopte pentru blog.
4.3. Toate informatiile completate in formular care nu corespund prevederilor prezentului
Regulament Oficial, precum si daca sunt contrare legii sau bunelor moravuri (e.g. au un
continut considerat jignitor sau calomnios, imoral, vulgar si/sau discriminator, incalca
drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti etc.) nu vor fi luate in considerare pentru
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

participarea la Concurs, fara a fi necesara notificarea prealabila a celui care le-a inscris,
prevederile art. 9.6. fiind pe deplin aplicabile.
Participantii vor fi singurii raspunzatori in cazul incalcarii oricaror drepturi de proprietate
intelectuala sau de autor ale tertilor, fara implicarea in orice mod a Organizatorului.
Participantii vor despagubi integral Organizatorul in cazul oricaror daune provocate
acestuia prin incalcarea dreptului de autor de catre Participanti, aferent participarii in cadrul
acestui Concurs.
Toate formularele completate si trimise vor fi automat inscrise in Concurs, dar
Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica automat din Concurs orice Participant a
carui inscriere:
(a) are un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din
punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul
sau fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de
rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitate fizica sau de varsta, sau care incalca
drepturile unei terte persoane;
(b) contine inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne
care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt luate
din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata
de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul
se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din
partea tertilor. Fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi
tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in
Concurs respectivul formular;
(c) nu are legatura cu natura si scopul Concursului, asa cum sunt acestea detaliate in
cadrul prezentului Regulament;
(d) nu are originalitate/autenticitate – este foarte asemanator cu un alt formular de
participare inscris anterior.
Inscrierile descalificate de Organizator nu vor fi luate in considerare de juriu, fiind
considerate inscrieri invalide. Organizatorul il va notifica pe Participantul care a fost
descalificat, prin e-mail, ca inscrierea lui nu a fost aprobata. Pentru desemnarea
castigatorilor si acordarea premiilor, Organizatorul va lua in considerare doar inscrierile
care indeplinesc cerintele prevazute in prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina orice participare frauduloasa la Concurs,
adica orice inscriere ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul va putea elimina din Concurs orice Participant care incearca fraudarea
prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. JURIZAREA SI VALIDAREA CASTIGATORULUI
5.1. Jurizarea Participantilor presupune acordarea premiilor prevazute la art. 6.1 de mai jos, cu
respectarea prezentului Regulament, avand in vedere urmatoarele criterii:
a) creativitatea dovedita cu ocazia completarii formularului de inscriere;
b) creativitatea denumirii alese (adresa web) pentru blog, completata in formularul de
inscriere conform art. 4.2. lit. b) de mai sus;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

unicitatea proiectului Participantului, astfel cum reiese din formularul de inscriere;
potentialul de crestere al Participantului in domeniul arhitecturii/design-ului;
potentialul Participantului de a-i fi distribuite materialele publicate pe blog;
relevanta planului de postari pentru publicul interesat de domeniul arhitectura/design;
logica in argumentare aratata cu ocazia completarii formularului de inscriere;
structura jurnalistica coerenta in prezentarea planului de postari, completat in
formularul de inscriere conform art. 4.2. lit. e) de mai sus;
i) completarea fiecarui camp al formularului de inscriere, conform Regulamentului
Oficial al Concursului;
5.2. Jurizarea va fi realizata de catre un juriu format din urmatoarele persoane:
a) HAMID NICOLA KATRIB, in calitate de arhitect;
b) EDUARD BAICU, in calitate de arhitect;
c) ELIS POPESCU, in calitate de redactor-sef www.designist.ro;
d) MARIANA CONSTANTINESCU BRADESCU, in calitate de reprezentant al
Organizatorului;
5.3. Pentru fiecare criteriu enumerat la art. 5.1. de mai sus, fiecare membru al juriului va acorda
fiecarui Participant inscris in Concurs cate o nota cuprinsa intre 1 si 5.
5.4. Daca un Participant incarca o prezentare video, creativa si autentica, de maximum 2
minute, conform art. 4.2. lit. c) de mai sus, acesta va primi 20 de puncte, suplimentar fata
de punctajul acordat de juriu.
5.5. Dupa acordarea notelor de catre membrii juriului tuturor Participantilor inscrisi,
Organizatorul, sub supravegherea membrilor juriului, va calcula punctajul total obtinut de
catre fiecare Participant si va intocmi o lista, in ordine descrescatoare, in care vor fi
mentionati toti Participantii inscrisi si punctajul obtinut de fiecare dintre acestia;
5.6. Castigatori vor fi desemnati primii 10 Participanti de pe lista intocmita de Organizator,
conform art. 5.4 de mai sus.
5.7. In situatia in care, in urma jurizarii, doi sau mai multi Participanti au obtinut un punctaj
egal, Organizatorul isi rezerva dreptul de a il alege Castigator pe acela care a completat
formularul de inscriere intr-un mod mai creativ si original in comparatie cu ceilalti
Participanti care au obtinut acelasi punctaj.
5.8. Un Participant poate fi descalificat sau eliminat din Concurs, daca Organizatorul considera
ca dispozitiile art. 4.5 – 4.7 de mai sus au fost incalcate.
5.9. Castigatorii vor fi anuntati la incheierea Concursului, atat pe site-ul Organizatorului, cat si
pe pagina de Facebook a acestuia., printr-o postare care va contine numele Participantului
si/sau o trimitere (tag) catre pagina de Facebook a Participantului desemnat castigator.
5.10. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii de
validare:
(a) inscrierea ii apartine;
(b) a respectat Regulamentul Oficial al Concursului;
(c) nu exista intentia de fraudare a Regulamentului Oficial al Concursului;
(d) conditiile cu privire la participare indicate la Sectiunea 3 de mai sus.
5.11. Daca Organizatorul constata ca Participantul desemnat castigator nu indeplineste conditiile
de validare de la art. 5.5, atunci acesta va fi anuntat prin e-mail de catre Organizator de
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aceasta situatie in care se gaseste si se va trece la validarea urmatorului Participant care
indeplineste conditiile de participare si validare.
5.12. Pentru ca Participantul desemnat castigatoar sa fie validat, la incheierea Concursului,
Participantul trebuie sa contacteze Organizatorul in 5 zile lucratoare printr-un email trimis
la adresa de email a Organizatorului 10designblog@piatraonline.ro.
5.13. In momentul validarii Castigatorilor, fiecare dintre acestia trebuie sa fie de acord sa
comunice Organizatorului, pentru a putea beneficia de premii, urmatoarele date de validare:
nume complet, telefon personal, e-mail.
5.14. In cazul in care vreunul dintre Participantii validati si declarati Castigatori nu contacteaza
Oganizatorul in termenul mentionat la art. 5.7 si nu transmite informatiile necesare de
validare si de confirmare a premiului, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a
descalifica acel Participant si de a trece la validarea unui nou Castigator, in ordinea
voturilor obtinute din partea juriului.
SECTIUNEA 6. PREMII
6.1. In cadrul Concursului se vor acorda fiecarui Castigator urmatoarele premii:
a) un drept de folosinta a unui domeniu web (domeniu.ro), continand denumirea
mentionata la art. 4.2 lit. b), pentru care Organizatorul va suporta cheltuielile implicate
de inregistrarea, gazduirea, functionarea si design-ul acestuia. Pachetul de hosting
(gazduire) a domeniului web va fi asigurat pentru o perioada de 1 an si va fi ales de
catre Organizator.
b) o marca (logo) creata de Organizator. Marca (logo-ul) va fi creata de Organizator dupa
o intalnire cu fiecare Castigator, in urma careia se va stabili elementul grafic ce
urmeaza a fi realizat. Marca va fit trimisa Castigatorului, pe email, atat in format
editabil, cat si in format preview.
c) un eveniment special pentru toti Castigatorii, la care Organizatorul va asigura
participarea unor persoane cu o reputatie notorie in domeniul arhitectura/design;
d) participarea in Bucuresti la un numar de 4 seminarii/workshop-uri, cu o durata de 1-5
ore, organizate de Organizator, la sediul acestuia, a caror tema se incadreaza in
domeniul design-ului, artei fotografice si/sau copywriting-ului. Pentru Castigatorii care
nu au domiciliul si/sau resedinta in Bucuresti, Ploiesti sau pe raza jud. Ilfov,
Organizatorul va suporta costurile necesare pentru cazarea acestora pe toata durata
seminarului/workshop-ului, precum si pentru asigurarea a doua mese pe zi;
e) suport tehnic timp de 3 luni de la punerea in functiune a fiecarui domeniu web.
Suportul tehnic va fi oferit in limita a 4 ore pe luna pentru fiecare Castigator, in fiecare
zi lucratoare.
6.2. Domeniul web mentionat la art.6.1 lit. a) de mai sus va fi proprietatea Organizatorului, iar
Castigatorul va putea sa il foloseasca doar dupa ce incheie cu Organizatorul un contract de
utilizare. Prin semnarea contractului de utilizare, Castigatorul se obliga sa posteze pe
domeniul web un numar de 6 materiale pe an despre Organizator si/sau despre produsele
vandute de acesta prin intermediul magazinului online www.piatraonline.ro
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6.3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au dreptul sa primeasca
contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici
sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
6.4. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare.
6.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica premiile Concursului, anuntand eventualele
modificari pe site-ul sau si/ori pe pagina de Facebook.
SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR
7.1. Premiile vor fi castigate de 10 Participanti (denumiti in prezentul Regulament Oficial in
mod individual “Castigatorul” si in mod colectiv “Castigatorii”), fiecare o singura data.
Castigatorii acestor premii trebuie sa fi participat la Concurs completand formularul de
participare in intervalul dedicat inscrierii, respectiv 10.02.2017 – 10.03.2017.
7.2. Organizatorul va parcurge aceiasi pasi de validare si acordare, pana la validarea unui numar
de 10 Castigatori finali, in cazul in care considera ca pentru obtinerea premiilor, oricare
dintre Participanti a avut intentia de a frauda Concursul, Participantul nu este validat sau
refuza sa primeasca premiul.
7.3. Pentru a beneficia de premii, Castigatorii trebuie sa se prezinte la sediul Organizatorului cu
cartea de identitate, in vederea verificarii datelor cu cele transmise de Castigator la
momentul completarii formularului de participare. De asemenea, Castigatorul trebuie sa
comunice Organizatorului o adresa de e-mail si un numar de telefon la care poate sa fie
contactat.
7.4. Castigatorul care nu va prezenta actul de identitate, va pierde dreptul asupra premiului, iar
acesta va ramane la dispozitia Organizatorului.
7.5. Numele Castigatorilor vor fi publicate pe site-ul Organizatorului si pe pagina de Facebook
a acestuia, dupa validarea finala a Concursului. Participantii isi dau acordul ca numele
acestora sa fie publicat pe site-ul si/sau pagina de Facebook a Organizatorului ca urmare a
validarii ca si Castigatori.
SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1

Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor
obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la
sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul
Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat
conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE
9.1. Prin participarea la Concurs, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se
conformeze prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate
in conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator si colaboratorii sai in toate
aspectele legate de implementarea prezentei Campanii.
9.2. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor
revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor sau dupa termenul de revendicare
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a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Raspunderea Organizatorului cu
privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament Oficial.
9.3.Organizatorul nu isi asuma raspunderea in urmatoarele cazuri:
(a) pentru neprimirea, pierderea sau primirea cu intarziere a corespondentei trimise de
catre Organizator Participantilor si invers, determinate de factori independenti de
vointa sau controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la defectiuni sau
probleme tehnice ce tin de retelele de telefonie, internet, curent electric etc);
(b) daca numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi utilizat (numarul este
incorect, nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire
etc.) pentru contactarea si identificarea acestuia. In acest caz, Organizatorul este
scutit de obligatia de a-l contacta pe Participant (prin orice alte mijloace) in
eventualitatea unui castig;
(c) pentru intreruperile neanuntate ale serviciilor oferite de catre terti
nefunctionalitati ale furnizorilor de internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de
curent electric etc;
(d) eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon/adreselor de email/conturilor de pe retelele de socializare folosite la inscrierea la Concurs;
9.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara
inscrierile la Concurs. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective
vor fi anulate.
9.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Concurs care,
prin comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afecteaza bunul mers al
Concursului.
9.6. Participantul declara ca a fost informat si intelege prevederile art. 73 din Codul Civil cu
privire la “Dreptul la propria imagine”, asa cum acestea sunt redate mai jos:
Art. 73 - Dreptul la propria imagine
(1) Orice persoana are dreptul la propria imagine.
(2) In exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate sa interzica ori sa impiedice
reproducerea, in orice mod, a infatisarii sale fizice ori a vocii sale sau, dupa caz, utilizarea
unei asemenea reproduceri. Dispozitiile art. 75 raman aplicabile.
SECTIUNEA 10. INCETAREA INAINTE DE TERMEN
10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea
Concursului, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin
evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Concursului.
Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea
sau intreruperea Concursului prin intermediul site-ului/paginii de Facebook a
Organizatorului.
SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA
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11.1. Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in
vigoare a prezentului Regulament, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il
impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament.
11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Concursului
conform Regulamentului sau continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire
va fi impiedicata sau intarziata, Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a
prelungi Concursul cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.
SECTIUNEA 12. LITIGII
12.1. Eventualele litigii aparute intre Organziator si Participantii la prezentul Concurs 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 din Bucuresti.
12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite catre ROCK
STAR CONSTRUCT S.R.L., o societate din Romania, cu sediul in Aleea Teisani, nr. 137,
Bucuresti, Romania in termen de maximum 5 (cinci) zile de la data publicarii castigatorului
validat. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.
12.3. Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:
(a) numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea
contestatorului;
(b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.
12.4. Contestatiile se vor solutiona definitive de catre Organizator in termen de 10 zile lucratoare
de la data primirii.
SECTIUNEA 13. PREVEDERI FINALE
13.1.Potrivit deciziei Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le contin vor fi interpretate in conformitate cu si
completate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
ROCK STAR CONSTRUCT S.R.L.
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