REGULAMENTUL CONCURSULUI MICROBIST DE ROMANIA – SPORT.RO
REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”) CAMPANIEI PROMOTIONALE
“MICROBIST DE ROMANIA-SPORT.RO” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”)
Art. 1. Organizatorul Campaniei
1.1 Organizatorul este SC YZERMANN ENTERTAINMENT GRUP SRL, cu sediul in Bucuresti,
Calea Crângași nr 6, app 88, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/3573/2003, CUI 15276005, atribut fiscal RO, (denumit în continuare „Organizatorul”) si
este gazduit pe site-ul https://www.facebook.com/www.sport.ro
1.2 Campania se desfasoara in conformitate cu prezentul Regulament. Decizia de derulare a
Campaniei, conform regulilor din Regulament, este finala si obligatorie pentru participanti.
1.3 Regulamentul Campaniei a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, oricarui
solicitant, conform prevederilor legale in vigoare, pe site-ul Organizatorului,
www.microbistderomania.ro
1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei, urmand ca
respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil,
pe pe Facebook.
1.5 Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea
Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre participanti, atat timp cat acestea au fost
puse la dispozitia participantilor.
1.6 Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui
potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.
Art. 2. Locul desfasurarii Campaniei
2.1 Campania se desfasoara in spatiul virtual, pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/www.sport.ro
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Art. 3. Perioada de desfasurare a Campaniei
Campania se va desfasura incepand cu data de 01.06.2021, ora 12:00, pana pe data de
20.07.2021, ora 00:01.
Art. 4. Mecanismul desfasurarii campaniei si desemnarea castigatorului
Orice persoana care doreste sa se inscrie si, ulterior, sa isi ridice premiul, daca este cazul,
trebuie sa respecte urmatoarele:
o Pentru a participa la Campanie, participantii care indeplinesc conditiile de la art. 5 din
prezentul Regulament, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
25.05.2021, ora 12:00, pana pe data de 05.07.2021, ora 00:01, participantii se pot
inscrie la Campanie prin postarea unui comentariu care să conțină numele ambsadorului din
show-ul Microbist de Romania pe care îl votează, la una din postarile săptămînale din perioada
campaniei, de pe pagina www.facebook.com/www.sport.ro .
săptămîni diferite.
participa in numele altei persoane sau de pe un cont de Facebook care
nu este al sau.
comentează dar nu dețin Pașaport de Microbist vor fi descalificate.
Art. 5 Conditii de participare
iti la data participarii la Campanie.
Sa aiba un profil Facebook personal activ
și
să aibă Pașaport de Microbist pe numele din BI/CI la momentul extragerii.
să câștige o singura data in prezenta Campanie.

Art. 6 Extragerea premiilor
6.1 In cadrul extragerilor vor fi inclusi doar participantii care au indeplinit toate conditiile
mentionate in Art. 4. 6.2 Extragerile pentru acordarea premiilor din cadrul prezentei Campanii
se vor efectua online, săptămînal, în fiecare zi de luni, prin intermediul unui program online de
extrageri aleatorii,
6.3 Se vor efectua șase extrageri separate, cate una pentru fiecare postare + o extragere
finală
6.4 In cadrul fiecareia dintre cele cinci extrageri, se vor extrage cate trei câștigători (+ 3
rezerve), dupa cum urmeaza:
a) Pentru Postarea numarul 1 din data de 02.06.2021, ora 12:00 se vor extrage trei castigatori;
b) Pentru Postarea numarul 2 din data de 08.06.2021, ora 12:00 se vor extrage trei castigatori;
c) Pentru Postarea numarul 3 din data de 15.06.2021, ora 12:00 se vor extrage trei castigatori;
d) Pentru Postarea numarul 4 din data de 22.06.2021, ora 12:00 se vor extrage trei castigatori;
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e) Pentru Postarea numarul 5 din data de 29.06.2021, ora 12:00 se vor extrage trei castigatori.
f) Pentru Postarea numarul 6 din data de 06.07.2021, ora 12:00 se vor extrage trei castigatori.
g) cei 18 cîștigători vor intra la rîndul lor într-o extragere finală din care se va extrage marele
cîștigător.

6.5 Fiecarui castigator i se va acorda un premiu constand intr-un tricou similar cu al
ambasadorilor din show-ul Microbist de Romania, oferit de partenerul Joma Romania.
Cîștigătorul Marelui premiu va primi două locuri în castingul episodului de follow-up al showului Microbist de Romania, care va avea loc în perioada 1-10 septembrie în insula Dhiffushi
din Maldive. Toate cheltuielile legate de transport pînă în locație, cazarea și masa vor fi
suportate de Organizator. În locație, cîștigătorii vor urma programul stability de Organizator,
pentru filmarea episodului de follow-up al emisiunii.
6.6 In prezenta Campanie se vor acorda 18 premii Joma și 2 premii Microbist de Romania.
6.7 Lista cu numele castigatorilor, precum si cu premiile castigate de acestia, va fi publicata pe
data de 25.07.2021, pana la ora 15:00, pe pagina de Facebook Sport.ro
Art. 7 Acordarea premiilor
7.1 Castigatorii extrasi conform procedurii de la Art. 5 vor fi contactati pe Facebook, de pe
pagina de Facebook Sport.ro, printr-un mesaj privat. Acestora li se va comunica faptul ca au fost
desemnati castigatori in cadrul prezentei Campanii si vor primi indicații despre modalitatea de
primire a premiului, pe baza prezentarii BI/ CI personal valabil.
7.2 Premiile se vor livra prin FAN Courier in perioada 20.06.2021 – 25.07.2021.

bunuri/ produse.

prezentul Regulament.
toate conditiile de participare mentionate in Art. 4 si sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la
data revendicarii premiului.

regulile de participare la prezenta Campanie nu au fost respectate, Organizatorul are dreptul de
a retrage premiul acordat.

revendica premiul în termen de 48 de ore de la contactarea prin mesaj online, Organizatorul are
dreptul de a atribui premiul primei rezerve extrase.

de predare-primire cu reprezentantul Organizatorului, cu urmatoarele informatii: datele sale de
identitate (numele si prenumele, seria si numarul BI/ CI personal valabil), premiul castigat, data
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semnarii si semnatura. De asemenea, reprezentantul Organizatorului va realiza o copie dupa BI/
CI detinut de castigator.
Art. 8 Valoarea premiilor
Valoarea totala a premiilor săptămânale acordate in prezenta Campanie este de circa 1,800 de
lei.
Art. 9 Alte clauze
de catre Organizator și partenerii săi.
participe la Campanie angajatii Organizatorului și ai Partenerilor.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare
urmand sa fie adusa la cunostinta publicului prin intermediul paginii de Facebook Sport.ro si a
site-ului www.mirobistderomania.ro.
Art. 10 Informarea participantilor
10.1 Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe
www.microbistderomania.ro
10.2 Participarea la prezenta Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor
prezentului Regulament.
Art. 11 Prelucrarea datelor cu caracter personal
11.1 Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin
Regulament, participantii la prezenta Campanie declara ca au luat la cunostinta si inteleg ca
datele lor cu caracter personal („Datele”) vor fi prelucrate de Organizator. Prin participarea la
Campanie, participantii consimt ca Organizatorul sa colecteze, sa inregistreze, sa organizeze, sa
stocheze, sa extraga, sa consulte, sa utilizeze, sa transfere sau sa proceseze in orice alt mod, in
conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele personale furnizate de aceştia, cu scopul
de a permite înscrierea participanților în Campanie, posibilitatea acestora de a fi desemnați
câștigători și acordarea Premiilor Campaniei astfel:
numele şi imaginea profilului personal Facebook, FB id a tutoror participantilor la Concurs,
adresele de e-mail.
11.2 Datele vor fi prelucrate in temeiul relatiei contractuale care este stabilita prin acceptarea
de catre participantii la prezenta Campanie a prezentului Regulament in scopul desfasurarii
Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, precum si anuntarii publice a participantilor castigatori.
11.3 De asemenea, Datele vor fi prelucrate in temeiul legii pentru indeplinirea unui scop de
marketing, a obligatiilor financiar-contabile si fiscale, precum si a obligatiilor de arhivare ce ii
revin Organizatorului.
11.4 Datele vor fi pastrate de Organizator pe durata Campaniei, precum si ulterior, pe perioada
necesara conform prevederilor legale in vigoare in materie fiscala si in materia arhivarii.
11.5 Aceste Date vor putea fi dezvaluite catre partenerii contractuali ai Organizatorului, catre
societatile din acelasi grup cu Organizatorul, catre autoritatile publice in cazul in care vor exista
solicitari formulate in limita competentelor acestor autoritati sau o cerinta legala in acest sens,
precum si publicului (in acest din urma caz, in ce priveste castigatorii Campaniei). Datele
participanților la Concurs nu vor fi transferate in afara Spațiului Economic European.
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11.6 In contextul prelucrarii de Date, participantii la prezenta Campanie au dreptul de a solicita
accesul la aceste Date, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii,
precum si de a se opune prelucrarii.
11.7 Participantii la prezenta Campanie au dreptul la portabilitatea Datelor, dreptul de a nu fi
supus unor decizii individuale automate si dreptul de a depune o plangere la autoritatea de
protectia datelor.
Art. 12 Incetarea Campaniei
Prezenta Campanie inceteaza la data de 25.07.2021, ora 00:01, dar poate inceta si la initiativa
Organizatorului, sau in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit,
conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
Art. 13 Taxe si impozite. Obligatiile castigatorilor
13.1 Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a
Organizatorului.
13.2 Impozitul aferent premiilor va fi suportat in totalitate de Organizator.
13.3 Orice alte obligatii ale castigatorului aferente utilizarii premiului castigat se afla exclusiv in
sarcina castigatorului.
Art. 14 Dispozitii finale
14.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament.
14.2 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legislatiei in vigoare
aplicabile si cu termenii si conditiile furnizorilor directi ai serviciilor ce formeaza premiile.
Participantii nu vor fi obligati la plata vreunor sume catre Organizator in legatura cu campania
sau la suportarea altor costuri decat cele inerente serviciilor de Internet sau altor servicii
contractate de acestia care le permite sa acceseze pagina de internet relevanta pentru
inscrierea la concurs sau in legatura cu campania, sau tarife normale de telefon in legatura cu
campania, fara a aduce atingere altor prevederi ale regulamentului.
Organizatorul nu raspunde pentru problemele tehnice sau privind transmiterea electronica de
date aflate in afara controlului lui, participantii renuntand la orice fel de pretentii in acest sens
impotriva Organizatorului

ORGANIZATOR
SC YZERMANN ENTERTAINMENT GRUP SRL

5

