Regulamentul Oficial al Concursului
„POVEȘTI DIN MANSARDE!”

Preambul. Scopul Concursului
Scopul Concursului este găsirea unei locuințe din România cu pod neutilizat, dar cu real
potențial de renovare, deținut de către o familie a cărei poveste de viață inspiră. În urma
procesului de renovare, cu ajutorul premiului acestui Concurs, familia va avea șansa de a
locui într-o mansardă renovată, care să ofere un mediu de locuit optim, luminos și sănătos.
Rezultatul final al renovării va fi prezentat publicului de către Organizator printr-un eveniment de inaugurare desfășurat pe parcursul a două zile, dar și prin imagini și articole publicate în media tipărită, în mediul online și pe platformele de Social Media (Facebook, Instagram, Youtube).

1. Organizatorul Concursului
Concursul „Povești din mansarde!” este organizat de către S.C. VELUX România SRL,
1.
cu sediul în Brașov, Strada Aurel Vlaicu nr. 40, et. 2, jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr. J08/1287/1997, având CUI 9434380, atribut fiscal
RO, reprezentată de dna. Noemi Ritea, în calitate de Administrator, (denumit în continuare „Organizator”).
Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în
2.
continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, îndeplinind
condițiile prevăzute în art. 3 din cuprinsul Regulamentului, vor participa la Concurs
(denumite în continuare „Participanți”).
Prin participarea la Concurs se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Par3.
ticipantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor,
condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
2. Regulamentul oficial al Concursului
Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit,
2.1.
pe întreaga durată a Concursului, în format electronic, prin accesarea website-ului
www.povestidinmansarde.ro
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul in2.2.
formării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol
informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul oricând
2.3.
pe durata de desfășurare a Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a prevederilor acestuia. Orice modificări sau
completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale
care vor fi comunicate către public prin afișarea lor pe website-ul www.povestidinmansarde.ro

3. Durata și locul de desfășurare a Concursului
Concursul este organizat și desfășurat online, pe website-ul www.povestidin3.1.
mansarde.ro
3.2.
Concursul „Povești din mansarde!” se va desfășura în perioada 15 februarie 2017
(ora 08:00:00) - 6 aprilie 2017 (23:59:59) inclusiv, iar anunțarea câștigătorului va
avea loc în data de 10 aprilie 2017, în condițiile respectării prevederilor actualului
Regulament. În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească
acest Concurs, acest fapt va fi adus la cunoștința publică, prin modalitățile prevăzute
la articolul 2.
3.3.
Concursul va fi structurat în 4 etape:
a. Etapa I: Înscrierea proiectelor în Concurs. Durată: 15 februarie – 15 martie 2017
b. Etapa II: Alegerea de către Organizator a unui număr de 20 de proiecte, care vor
fi supuse votului public. Durată: 16 martie – 19 martie 2017.
c. Etapa III: Votarea proiectelor. Durată: 20 martie - 6 aprilie 2017.
d. Etapa IV: Anunțarea câștigătorului în data de 10 aprilie 2017.
4. Dreptul de participare
Concursul „Povești din mansarde!” se adresează persoanelor fizice, care au împlinit
4.1.
vârsta de 18 ani până la data de 15 februarie 2017 (inclusiv), care dețin în proprietate poduri sau spații mansardate neamenajate sau în curs de amenajare, din
România (denumiți în cele ce urmează „Participanți”), care se vor înscrie la Concurs
pe site-ul www.povestidinmansarde.ro.
Participarea la Concurs, implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și
4.2.
neechivocă a prezentului Regulament Oficial.
4.3.
Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului și angajații oricăror companii
implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Concursul „Povești din mansarde!”
Nu au dreptul de a participa la Concurs rudele angajaților menționați în paragraful
4.4.
anterior (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție).
4.5.
Participând la Concursul „Povești din mansarde!” organizat pe website-ul www.povestidinmansarde.ro, Participanții recunosc și sunt de acord că sunt singurii responsabili
de informațiile și datele pe care le furnizează cu ocazia participării la Concurs, precum și de corectitudinea acestor informații.
Participând la Concursul „Povești din mansarde!” organizat pe website-ul www.poves4.6.
tidinmansarde.ro, Participanții recunosc și sunt de acord că materialele încărcate de
aceștia pot fi folosite de către Organizator în materiale de comunicare ulterioare, ca
exemplificări în broşuri, materiale şi articole VELUX publicate în media tipărită, în
mediul online și pe platformele de Social Media (Facebook, Instagram, Youtube etc.).
5. Modul de desfășurare a Concursului
5.1.
Etapa I: Înscrierea.
a. Fiecare participant se poate înscrie la Concurs doar pe site-ul www.povestidinmansarde.ro
b. Pentru înscriere sunt necesare:
• minim 3 – maxim 10 fotografii ale podului neamenajat sau ale spațiului
mansardat neamenajat sau în curs de amenajare; fiecare poză trebuie să aibă
o dimensiune de maxim 2 MB
• Fotografiile înscrise în Concurs vor putea fi editate ulterior pe următoarele coordonate: luminozitate, contrast, saturație, nivele de culoare și crop.
• Fotografiile trebuie să păstreze rația originală la care au fost realizate (de exemplu 3:2). Nu se pot adăuga elemente străine în fotografie sau șterge ele-

5.2.

5.3.

mente existente, nu sunt permise lipirea sau suprapunerea mai multor fotografii.
• Descrierea poveștii mansardei sau a podului, prin care să fie susținută motivația proprietarului de a renova podul sau mansarda cu produsele VELUX;
• Datele personale necesare pentru ca fiecare participant să poată fi contactat,
în cazul în care este desemnat câștigător;
• Orice alte materiale sau informații pe care le consideră utile jurizării.
Etapa II: Alegerea proiectelor care vor fi supuse votului public.
a. Un juriu desemnat de către Organizator, format din 3 specialiști ai VELUX România va evalua proiectele și va selecta, din totalul proiectelor înscrise, un număr
de 20 de proiecte.
b. În evaluarea proiectelor se va ține cont de următoarele criterii:
• Potențialul real de renovare a podului
• Posibilitatea de a aduce suficientă lumină naturală în interiorul podului
• Necesitatea socială a renovării
• Fotografiile trimise
• Stilul epic al descrierii
Etapa III: Votarea proiectelor
a. Cele 20 de proiecte selectate de către Organizator vor fi publicate pe site-ul
povestidinmansarda.ro, iar publicul va putea să le voteze în perioada: 20 martie
– 6 aprilie 2017.
b. Alegerea proiectului câștigător se face prin vot online pe site-ul www.povestidinmansarde.ro de către participanții la Concurs sau orice alte persoane.
c. Fiecare participant are posibilitatea de a distribui pe Facebook proiectul cu care
se înscrie la Concurs, cu scopul de a fi votat de către prietenii lui doar prin intermediul site-ului www.povestidinmansarda.ro. Votarea se va face printr-un
click pe butonul de “Like”, aflat în dreptul fiecărui proiect înscris.
d. Este permis un singur vot de persoană. Toate voturile înscrise în Concurs trebuie
să fie legitime și individuale, astfel că o persoană nu își poate crea mai multe
conturi de pe care să se voteze pe sine sau să-i voteze pe alții.
e. Nu este permisă nicio formă de sponsorizare (bani, premii etc.), cât și promisiuni
de câștig pentru obținerea de voturi, atât de participanții direcți, cât și de persoane terțe.
f. Nu este permisă retragerea fotografiilor din Concurs după publicarea câștigătorilor.
g. Orice abatere de la această regulă poate duce la excluderea din Concurs și anularea oricăror premii.
h. Organizatorul își rezervă dreptul să filtreze voturile obținute în mod fraudulos.
i. La Concurs pot participa fotografiile care reprezintă un pod sau o mansardă reală
existentă în România, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a vizita aceste
spații, în caz contrar, Participanții nu vor intra în selecția proiectelor supuse votului public și, implicit, vor fi eliminați din concurs.
j. Va fi desemnat câștigător un singur proiect, cel care va avea cele mai multe voturi publice unice înregistrate pe website-ul www.povestidinmansarde.ro.
k. Dacă, în urma votului public, două sau mai multe proiecte participante la Concurs, vor avea același număr de voturi, Organizatorul își rezervă dreptul de a
alege proiectul câștigător prin tragere la sorți, desfășurată pe platforma random.org

Etapa IV: Anunțarea câștigătorului
5.4.
a. Anunțarea proiectului câștigător va fi făcută publică pe site-ul povestidinmansarde.ro
în data de 10 aprilie 2017.

b. Câștigătorul își dă acordul să participe în conferința de presă ce va avea loc la o dată
care va fi stabilită ulterior.
6. Premiul Concursului
6.1.
Organizatorul va acorda un premiu în valoare totală netă maximă de 6000 de euro
cu TVA inclus, care va consta în produse VELUX.
6.2.
Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi
contravaloarea în bani a premiului, nu poate înstrăina premiul și nu îl poate schimba
cu alte bunuri.
6.3.
Produsele VELUX acordate se vor alege ulterior, în funcție de necesitățile proiectului
câștigător, în baza recomandărilor făcute de arhitectul VELUX.
6.4.
Câștigătorul va fi înștiințat telefonic și prin e-mail în cursul zilei de 10 aprilie 2017.
Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de voința Organiza6.5.
torului, acesta nu poate lua legătura cu Participantul votat câștigător în cursul zilei de
10 aprilie 2017. Se va apela la rezerve în ordinea clasamentului dat de numărului de
voturi obținut de proiectele votate.
6.6.
Premiul oferit constă în cumularea de produse VELUX: ferestre de mansardă, rame
de etanșare și kit de izolare termică pentru reducerea pierderilor de energie, rulouri
pentru controlul luminii și al căldurii. Valoarea maximă a premiului nu poate depăși
suma de 6000 de euro cu TVA inclus. La calculul acestuia se vor folosi prețurile de
listă ale produselor, așa cum apar în catalogul VELUX România “Soluții de iluminat
natural”, valabil din 22 februarie 2016.
7. Drepturile și obligațiile părților
7.1. Drepturile și obligațiile Organizatorului:
a. Organizatorul are obligația de a face propunerea de design pentru proiectul desemnat câștigător în termen de 4 săptămâni de la anunțarea publică a acestuia.
b. Propunerea de design va specifica numărul și tipul produselor VELUX necesare renovării și, implicit, valoarea totală a premiului, care nu va totaliza mai mult de 6000
de euro cu TVA inclus.
c. Organizatorul are obligația de a acorda premiul, mai exact produsele potrivite în
funcție de situația proiectului câștigător și de a urmări montajul corect al acestor
produse (ferestre, rame de etanșare, produse de montaj, rulouri VELUX – după caz).
d. Organizatorul are obligația de a urmări, de asemenea, evoluția etapelor de execuție
ale renovării, până la finalizarea proiectului, care nu va avea loc nu mai târziu de finalul anului 2017. Organizatorul va posta periodic imagini cu evoluția proiectului în
media socială (Facebook, Instagram, Youtube, etc.)
e. Organizatorului îi revine obligația de a organiza un eveniment de inaugurare a
proiectului finalizat prin care se vor evidenția avantajele spațiului renovat cu ajutorul
produselor VELUX. Odată cu inaugurarea, mansarda recent renovată va putea fi vizitată de către doritori (presă, autorități, persoane fizice) timp de 2 zile. La acest
eveniment vor fi invitați jurnaliști din mass media locală și națională, precum și autorități, iar data va fi stabilită ulterior, în funcție de data finalizării proiectului, în
acord cu câștigătorul.
f. Organizatorului îi revine obligația de a suporta cheltuielile evenimentului de inaugurare a proiectului de renovare finalizat.
g. Organizatorul nu este obligat să răspundă reclamațiilor înaintate de participanții,
posibilii participanți care nu au câștigat niciun premiu.
h. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile
sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările

Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în
legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.
7.2. Obligațiile câștigătorului
a. Câștigătorul are obligația de a utiliza produsele VELUX doar în scopul în care i-au fost
oferite, adică pentru amenajare/renovarea podului în scopul locuirii. Nu este permisă
oferirea contravalorii în bani a produselor VELUX, înstrăinarea acestora sau schimbarea lor cu alte bunuri/produse.
b. Câștigătorul are obligația de a finaliza execuția proiectului mansardei până la sfârșitul anului 2017.
c. Câștigătorul are obligația de a respecta întocmai proiectul mansardei, așa cum va fi
propus de către Organizator.
d. Câștigătorul își va da acordul scris ca toate materialele foto și video obținute de Organizator pe întregul parcurs al execuției proiectului să fie folosite de către Organizator în scopuri de marketing. Astfel, va acorda consimțământul irevocabil și nelimitat
ca fotografiile/filmările în care este prezentat proiectul mansardei să poată fi utilizate
în scop comercial în toată lumea pentru marketing-ul Organizatorului și/sau publicitatea oricărui produs fabricat sau distribuit de către Organizator, în forma și prin
canalul media pe care acesta le va considera cele mai potrivite sau necesare (print,
mediu online social media, televiziune și alte mijloace de acum cunoscute sau ce
urmează a fi inventate). Fotografiile pot fi combinate cu alte imagini, text, grafică,
film, audio, audio-vizual).
e. De asemenea, câștigătorul va fi de acord ca Organizatorul să aibă dreptul de a
reatribui aceste drepturi oricărei alte firme din Grupul VELUX (VELUX A/S și toate
firmele sale afiliate și asociate).
8. Securitatea datelor personale – Confidențialitate
Conform legislației în vigoare, Organizatorii au obligația de a face publice numele
8.1.
câștigătorului și premiul acordat acestuia, numai în scopurile acestui Concurs.
8.2.
Participanții sunt de acord cu procesarea datelor personale de către Organizator, întro manieră legală și numai în scopurile acestui Concurs. Organizatorul se obligă să
respecte prevederile Legii 677/2001, precum și alte norme în vigoare cu privire la
protecția datelor cu caracter personal acumulate în timpul Concursului. De asemenea, Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea asupra datelor personale
ale participanților și să nu le dezvăluie unei terțe părți fără consimțământul participanților, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta
prezentul Regulament Oficial și a legilor în vigoare.
9. Taxe și impozite
9.1.
Valoarea premiului este considerată valoarea netă. Impozitul aferent, conform
normelor legale în vigoare, va fi calculat și achitat de către Organizator.
9.2.
Participarea la acest Concurs presupune exprimarea acordului de către câștigător
pentru ca numele, localitatea unde are adresa de domiciliu, fotografia și imaginea,
precum și materialele furnizate în cadrul Concursului să fie făcute publice și folosite
în materiale audio, foto și video de către Organizator fără a le percepe taxe acestora.
Câștigătorul premiului va fi de acord să semneze un act în această privință, la solicitarea Organizatorului.
10. Întreruperea Concursului
1.
Concursul poate fi întrerupt în caz de forță majoră, sau în cazul unei decizii unilaterale luate de către Organizator.

11.Litigii
11.1. Orice potențial litigiu între Organizator și participanții la acest Concurs va fi soluționat pe cale amiabilă, sau, dacă nu este posibil, de către tribunalele competente din
România. Orice reclamație legată de desfășurarea Concursului se va face în scris, în
termen de 5 zile de la data la care evenimentul cauzator de prejudicii s-a cunoscut
sau trebuia să fie cunoscut.
11.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de
fraudă a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea
acestui Concurs.
11.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea
de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
12.Dispoziții finale
12.1. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.povestidinmansarde.ro sau poate fi solicitat gratuit de la sediul Organizatorului. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte prevederile acestui
Regulament și să respecte termenii și condițiile cuprinse în acesta. Orice nerespectare a prevederilor prezentului Regulament Oficial poate conduce la anularea și
neacordarea premiului. Pentru informații adiționale cu privire la Regulamentul Oficial,
la Concurs și câștigători, participanții pot trimite întrebările lor la: romania@velux.com.

S.C. VELUX ROMÂNIA S.R.L.
Noemi Ritea,
Administrator

