Regulamentul Oficial al Concursului „Răcoare la umbra unui rulou parasolar VELUX”
Preambul. Scopul Concursului
Scopul Concursului este premierea clienților din România care dețin mansarde amenajate cu ferestre de mansardă
VELUX. De-a lungul celor 20 de ani de când compania VELUX este prezentă pe piața din România, clienții care au
achiziționat ferestre de mansardă VELUX, dar nu și rulouri originale, au șansa de a câștiga rulouri parasolare originale
VELUX care reduc căldura în mansardă.

Organizatorul Concursului
1. Concursul „Răcoare la umbra unui rulou parasolar VELUX” este organizat de către S.C. VELUX România SRL, 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 continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, îndeplinind condițiile prevăzute în art. 4 din cuprinsul Regulamentului, vor participa
la Concurs (denumite în continuare „Participanți”).
Prin participarea la Concurs se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă
să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
2. Regulamentul oficial al Concursului
2.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursului, în format electronic, prin accesarea website-ului www.povestidinmansarde.ro
2.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării 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.
2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul oricând 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
3.1. Concursul este organizat și desfășurat online, pe website-ul www.povestidinmansarde.ro
3.2. Concursul „Răcoare la umbra unui rulou parasolar VELUX” se va desfășura în perioada 23 iunie, (ora 15:00:00) 31 august 2017 (23:59:59) inclusiv, iar anunțarea câștigătorilor va avea loc în datele de: 3, 10, 17, 24, 31 iulie, 7, 14, 21,
28, 31 august 2017, 1 septembrie 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 se va desfășura de-a lungul a 10 săptămâni.
a. Etapa I: Înscrierea proiectelor în Concurs. Durată: 23 iunie – 31 august 2017
b. Etapa II: Extragerea prin random.org de către Organizator a 11 căștigători, în zilele de 3, 10, 17, 24, 31 iulie, 7, 14,
21, 28, 31 august 2017, 1 septembrie 2017 pentru premiul cel mare, filmarea extrageriilor și postarea pe www.facebook./veluxromania.
4. Dreptul de participare
4.1. Concursul „Răcoare la umbra unui rulou parasolar VELUX” se adresează persoanelor fizice, care au împlinit vârsta
de 18 ani până la data de 23 iunie 2017 (inclusiv), care dețin în proprietate spații mansardate amenajate cu ferestre de
mansardă VELUX, din România (denumiți în cele ce urmează „Participanți”), care se vor înscrie la Concurs pe site-ul
www.povestidinmansarde.ro.
4.2. Participarea la Concurs, implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și 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 „Răcoare la umbra unui rulou parasolar VELUX”.
4.4. Nu au dreptul de a participa la Concurs rudele angajaților menționați în paragraful anterior (respectiv copii/părinți,
frați/surori, soț/soție).

4.5. Participând la Concursul „Răcoare la umbra unui rulou parasolar VELUX” 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.
4.6. Participând la Concursul „Răcoare la umbra unui rulou parasolar VELUX” organizat pe website-ul www.povestidinmansarde.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 2 – maxim 5 fotografii ale spațiului mansardat amenajat cu ferestre de
mansardă VELUX. Fiecare poză trebuie să aibă o dimensiune de maxim 2 MB.
Foarte important: este obligatoriu ca una dintre fotografii să conțină codul ferestrei VELUX în mod vizibil, explicit. De
asemenea, restul fotografiilor trebuie să prezinte imagini în care ferestrele de mansardă VELUX să apară în mod clar.
Pentru a vedea unde se găsește plăcuta de identificare care conține codul ferestrei VELUX, te rugăm să accesezi acest
link: http://www.velux.ro/suport-si-sfaturi/servicii-post-vanzare/service-si-intretinere.
c. 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 elemente existente, nu sunt permise lipirea sau suprapunerea
mai multor fotografii.
5.2. Etapa II: Extragerea câștigătorilor
a. Un juriu desemnat de către Organizator, format din 3 specialiști ai VELUX România va extrage săptămânal prin random.org câte un câștigător din totalul Participanților înscriși în săptămâna respectivă. În total, se vor efectua 10 extrageri pentru acordarea premiilor săptămânale, plus o extragere finală, după terminarea Concursului, pentru alegerea
câștigătorului cel mare. La extragerea finală vor participa toți cei înscriși la Concurs în cele 10 săptămâni, inclusiv cei
care au câștigat un premiu săptămânal.
Fiecare extragere va fi filmată și urcată pe www.facebook./veluxromania.
b. La Concurs pot participa fotografiile care ilustrează doar mansarde reale din România, la care se vede în mod explicit
că s-au folosit în amenajare ferestre de mansardă VELUX. Organizatorul își rezervă dreptul de a vizita aceste spații, în
caz contrar, Participanții nu vor intra în selecția proiectelor supuse extragerii și, implicit, vor fi eliminați din concurs.
c. Vor fi desemnați 11 câștigători.
5.3. Etapa III: Anunțarea câștigătorilor
a. Anunțarea câștigătorilor va fi făcută publică pe site-ul povestidinmansarde.ro,
în zilele de 3, 10, 17, 24, 31 iulie, 7, 14, 21, 28, 31 august 2017, pentru radio retro și ventilator mobil și 1 septembrie
2017 pentru premiul cel mare.
6. Premiile Concursului
6.1. Organizatorul va acorda 11 premii. 10 premii săptămânale și premiul cel mare.
Premiile săptămânale constau în: 10 radiouri retro, 10 ventilatoare mobile.
Premiul cel mare constă în rulouri exterioare parasolare VELUX în valoare totală netă de maxim 7112 lei + TVA. La
calculul acestui premiu se vor folosi prețurile de listă ale produselor, așa cum apar în catalogul VELUX România “Soluții de iluminat natural”, valabil din 03 aprilie 2017.
6.2. Câștigătorii tuturor premiilor oferite în cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani
a premiului, nu pot înstrăina premiile și nu le pot schimba cu alte bunuri.
6.3. Produsele VELUX acordate în cadrul premiului cel mare (rulouri exterioare parasolare VELUX) se vor alege ulterior, în funcție de dimensiunile ferestrelor de mansardă VELUX deținute de câștigător.
6.4. Câștigătorul premiului cel mare va fi înștiințat telefonic și prin e-mail în cursul zilei de 1 septembrie 2017. Totodată, acesta va fi făcut cunoscut și pagina de Facebook VELUX România.
6. 5. Câștigătorii premiilor săptămânale vor fi înștiințați telefonic și prin e-mail în cursul zilelor 3, 10, 17, 24, 31 iulie,
7, 14, 21, 28, 31 august 2017, 1 septembrie 2017. Totodată, aceștia vor fi anunțați și pagina de Facebook VELUX
România.
6.6. Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de voința Organizatorului, acesta nu poate lua legătura cu câștigătorul premiului cel mare, în cursul zilei aferente.
7. Drepturile și obligațiile părților
7.1. Drepturile și obligațiile Organizatorului:

a. Organizatorul are obligația de a acorda premiile în cauză în termen de 4 săptămâni de la anunțarea publică a fiecărui
câștigător în parte.
b. Organizatorul are obligația de a acorda maxim 4 rulouri exterioare parasolare VELUX, pe dimensiunea ferestrelor de
mansardă VELUX deținute de câștigătorul cel mare. În cazul în care, acesta deține deja rulouri exterioare parasolare
VELUX, Organizatorul își rezervă dreptul de a evalua situația și de a-i acorda câștigătorului alte tipuri de rulouri
VELUX, în limita aceleiași valori.
c. Organizatorul nu este obligat să răspundă reclamațiilor înaintate de participanții, posibilii participanți care nu au
câștigat niciun premiu.
d. 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 cel mare
a. Câștigătorul are obligația de a utiliza produsele VELUX doar în scopul în care i-au fost oferite, îmbunătățirea locuirii
în mansarda proprietate personală. Nu este permisă oferirea contravalorii în bani a produselor VELUX, înstrăinarea
acestora sau schimbarea lor cu alte bunuri/produse.
b. Câștigătorul își va da acordul scris ca toate materialele foto și video obținute de Organizator de la acesta 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, audiovizual).
c. 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
8.1. Conform legislației în vigoare, Organizatorii au obligația de a face publice numele câștigătorilor și premiile acordate acestora, numai în scopurile acestui Concurs.
8.2. Participanții sunt de acord cu procesarea datelor personale de către Organizator, într- o 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 câștigători pentru ca numele, localitatea
unde au 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. Câștigătorii
premiilor vor fi de acord să semneze un act în această privință, la solicitarea Organizatorului.
10. Întreruperea Concursului
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

