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DUPLICAT·
S-a cerut autentificarea prezentului ,nscris:

REGULAMENTUL DE DESFASURARE
A CONCURSULUI DE DESIGN BIJUTERII
Perioada de desfasurare: 1 iunie 2019 -15 august 2019

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
1.1.

Organizatorul concursului este CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA (Cellini), CUI 35759187,
atribut fiscal RO, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3317 /2016, avand sediul 7n
Bucuresti, str. Sofia, nr. 5, sector 1,

1.2.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
oficial.

1.3.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial pe parcursul
perioadei de desfasurare a concursului, cu informarea publicului asupra modificarilor aduse.
Prezentul Regulament de desfasurare a concursului este disponibil in mod gratuit oricarui
participant.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Concursul de design bijuterii este organizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
SECTIUNEA 3. ARIA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
3.1. Concursul se va desfasura in perioada 1 iunie 2019 -15 august 2019.
3.2. Participantii se pot inscrie in intervalul 01 iunie - 31 iulie 2019.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada de desfasurare a concursului, cu informarea
publicului asupra acestui fapt.
3.4. Participantii se pot inscrie si pot urmari desfasurarea concursului pe pagina urmatoare: https://www.cellini.ro/concurs-design-bijuterii.html
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani care
studiaza la Universitatile/Facultatile de Arta din Romania.

SECTIUNEA 5. PREMII
5.1. Castigatorul va primi un premiu in bani in valoare de 1.000 de euro si transpunerea in bijuterii reale
a creatiilor sale alese ca si castigatoare in cadrul prezentului concurs.
5.2. Premiul acordat in cadrul prezentului concurs va fi platit si inmanat pe teritoriul Romaniei
respectand intocmai prevederile legii nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal. Premiul in bani va fi platit in LEI
si calculat la cursul BNR din ziua efectuarii platii, prin virement bancar sau numerar, in functie de
preferinta castigatorului.

SECTIUNEA 6. PROMOVAREA CONCURSULUI. MEDIATIZAREA REGULAMENTULUI DE PARTICIPARE SI
ANUNTAREA CASTIGATORULUI.
6.1. In fiecare Universitate participanta la concurs vor fi afisate bannere informative cu detalii despre
concurs.
6.2. Castigatorul va fi anuntat pe data de 15 august, atat personal prin email si telefonic, cat si prin
postarea unui anunt pe pagina - https://www.cellini.ro/concurs-design-bijuterii.html

SECTIUNEA 7. DESFASURAREA CONCURSULUI. DECLARAREA CASTIGATORULUI.
7.1. Persoanele care doresc sa participe la tombola trebuie sa urmeze pasii urmatori:
- sa acceseze pagina concursului - https://www.cellini.ro/concurs-design-bijuterii.html;
- sa completeze formularul de inscriere;
- sa trimita o schita de bijuterii pentru o colectie formata din inel, cercei, bratara si colier/pandant, la
adresele mentionate in formular;
- designul bijuteriilor trebuie sa fie conceput in conformitate cu tema ,,Viata e frumoasa impreuna";
- cea mai frumoasa schita va fi aleasa de o comisie formata dintr-un reprezentant Cellini si un profesor
cu specializare in Arte de la una dintre Universitatile participante. Dintre profesorii care s-au anuntat
voluntari sa faca parte din comisie va fi ales unul dintre ei prin tragere la sorti;
- persoana castigatoare, anuntata conform prevederilor de mai sus, va beneficia si de transpunerea
schitelor de bijuterii in bijuterii reale;
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8.2. Castigatorul va cesiona in intregime Beneficiarului toate drepturile de autor asupra sc � I
���
bijuteriilor, inclusiv drepturile de exploatare si utilizare prin orice mijloc sau procedeu existent I \�

inscrierii in concurs, astfel cum sunt aceste drepturi prevazute de legislatia privind drepturile de autor �

drepturile conexe.
SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
9.1. Prin prezentul regulament Organizatorul informeaza castigatorul ca datele sale cu caracter personal
ar putea fi folosite pe diverse canale media si retele de socializare precum lnstagram sau Facebook, ale
caror servere este posibil sa fie localizate in afara zonei UE sau CEE sau a zonelor cu protectie adecvata
conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice 'i'n ceea ce
prive�te prelucrarea datelor cu caracter personal �i privind libera circulatie a acestor date.
9.2. In scopul atribuirii premiului se vor prelucra urmatoarele date cu caracter personal ale
castigatorului: nume si prenume, numar de telefon, adresa postala, adresa electronica, serie si numar de
buletin.
9.3. lmaginea, vocea si datele personale ale participantului castigator ar putea fi folosite in scopuri
publicitare de catre Organizator sau partenerii sai contractuali, in scopuri de marketing si publicitate, in
diverse materiale tiparite, audio sau video, fara nici un fel de compensare suplimentara in afara
premiului acordat, numai in conditiile obtinerii acordului Particip antilor in acest sens, exprimat in mod
liber, expres si neechivoc.
SECTIUNEA 10. TAXE �I IMPOZITE AFERENTE
10.1 Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, organizatorul se obliga sa retina si sa vireze la stat
impozitul aferent premiului in bani.
10.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, cad in sarcina
exclusiva a castigatorului.
SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI
11.1. Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu
inainte de a anunta participantii.
11.2. Concursul se va incheia in cazul in care are loc o schimbare a legislatiei care nu mai permite
realizarea acestuia, precum si al anularii licentelor, autorizatiilor etc., ori al unor modificari normative
sau organizatorice care fac imposibila continuarea sa.
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Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la 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 de drept comun.
Redactat de parte, procesat $i autentificat la Societatea Profesionala Notariala ,,POPA MARIANA
TAMARA $i ASOCIATII", in 1 (un) exemplar original pentru arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate, din
care 1 (un) exemplar pentru arhiva biroului notarial si 2 (doua) duplicate s-au eliberat partilor.

ORGANIZA TOR,

CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SA
prin reprezentant,

NICOLAE DRAGO$

R O MAN I A
SOClETATE PROFESIONALA NOTARIALA
POPA MARIANA-TAMARA �i ASOCLATII

Mun. Bucure�ti str. Radu Beller nr. 6 bl. 20 sc.C ap. 50 sector 1
telefon/fax: 021.231.35.51; e-mail: popa_tarnara@yahoo.com
Cod operator date cu caracter personal 1530 I
Licenta de functionare 2467/2171/10.12.2013

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. �
04 iunie 2019

In fata mea, DUMINICA ANJELA, notar public, la sediul biroului s-a
prezentat:
- NICOLAE DRAGO$, cetatean roman,

calitate de reprezentant al societii(ii CHRONOSTYLE
INTERNATIONAL SA,
care dupa ce a citit actul, a declarat ca i-a 1nteles continutul �i consecintele
jmidice, ca cele cuprinse 1n act reprezinta vointa sa, a consimtit la autentificarea
prezentului inscris �i a semnat unicul exemplar original.
In temeiul articolului 12 litera b, din Legea notarilor publici �i a activitatii
notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, SE DECLARA
AUTENTIC PREZENTUL iNSCRIS.
/2019.
S-a incasat onorariul de 300 lei + 57 lei TVA, cu bon fiscal nr.
NOTAR PUBLIC,
DUM/NICA ANJELA
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