REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„ZBOR DEASUPRA STADIONULUI”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1.Concursul este organizat de Asociatia Kult Generation, cu sediul social in
Roman, Stefan cel Mare, 4/87, CIF 37412400, reprezentata legal de Marian Dragos
Cnup.
1.2.Concursul se organizeaza prin intermediul paginii de Facebook detinuta de:
Asociatia Kult Generation, cu sediul social in Roman, Stefan cel Mare, 4/87, CIF
37412400, reprezentata legal de Marian Dragos Cnup.
1.3. Regulamentul oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”) este
intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea
pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/kultfestro/ (denumita in continuare
„pagina facebook a Concursului”), si pe pagina web www.kultfest.ro, fiind
disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe
intreaga durata a Concursului (cu exceptia zilelor de sarbatori legale ) la adresa sediului
social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul
derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public, pe pagina de
Facebook a concursului. Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul
Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
1.5 Prin participarea la acest Concurs, participantii accepta prevederile prezentului
Regulament si se conformeaza acestuia.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand
procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului
Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor
modificari pe pagina facebook a Concursului.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
2.1. Concursul „ZBOR DEASUPRA STADIONULUI” se va desfășura în 10.02.2020 10.03.2020, exclusiv online, pe rețeaua de socializare Facebook, conform mecanismului
descris in secțiunea 5 a prezentului Regulament.
SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL
3.1. Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului
nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost
ulterior modificata.
3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial
(denumit in Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti
participantii.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu resedinta pe teritoriul
Romaniei.
4.2. Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii ONG-ului Kult Generation,
angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti,
frati/surori, sot/sotie).
4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament.

4.4. Prin accesarea paginii „Kult Fest” de pe reteaua de socializare Facebook,
participantii sunt de acord si isi asuma in mod integral termenii acestui Regulament.
SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
5.1. Concursul „ ZBOR DEASUPRA STADIONULUI” se desfasoara exclusiv pe internet,
pe pagina oficiala KULT Fest:
https://www.facebook.com/kultfestro/
5.2. Pentru a putea sa se inscrie la Concurs, participantii trebuie sa cumpere 2
abonamente KULT Fest 2020 in valoare de 100 de lei sau de 250 de lei, sa intre pe siteul www.kultfest.ro, sa acceseze sectiunea CONCURS si sa completeze urmatoarele date:
NUME si PRENUME; NUMAR BILET 1; SERIE BILET 1; NUMAR BILET 2; SERIE
BILET 2; NUMAR DE TELEFON.
5.3. Un participant se poate inscrie o singura data in concurs.
5.4. Se vor lua in considerare ca inscrise corect in Concurs doar acele persoane care au
indeplinit toate conditiile consursului.
5.5. Participantii au dreptul la o singura inscriere pe toata durata concursului.
5.6. Organizatorul nu va accepta inscrieri care nu sunt in concordata cu instructiunile
din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temeilor de participare
precum si/sau inscrierile pe care, din motive rezonabile in opinia Organizatorului,
acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de inteles. Organizatorul nu isi
asuma completarea gresita a datelor la inscrierea in concurs.
5.7. Nu se pot inscrie in concurs persoanele care au mai castigat premii la campaniile
anterioare ale organizatorului.
Enumerarea de mai sus nu este exhaustiva.
5.8. Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru inscrierile care nu ajung in baza
de date a concursului din motive independente de vointa Organizatorului, cum ar fi, dar

fara a se limita la orice eroare umana sau cauzata de reteaua incarcata a participantului.
5.9. Organizatorul nu garanteaza continuitatea, neintreruperea sau securitatea la
accesarea internetului si/sau a retelei Facebook.
SECTI UNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
6.1. La sfarsitul Concursului, in data de 10 martie 2020, castigatorul concursului va fi
extras prin tragere la sorti, cu ajutorul site-ului random.org. Acesta va fi anuntat pe
pagina de Facebook a Concursului https://www.facebook.com/kultfestro/ pe data de 11
martie 2020, printr-un comentariu la postarea de concurs.
6.2. Organizatorul va extrage 1 castigator si va acorda 1 zbor cu balonul pentru 2
persoane.
6.3. In situatia putin probabila in care nu va exista nicio inscriere valida in Concurs sau
numarul inscrierilor este mai mic decat numarul premiilor puse in joc, premiile
nealocate vor ramane la dispozitia Organizatorului.
SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI
7.1. In cadrul acestui concurs se va acorda 1 premiu care consta in accesul la un zbor cu
balonul cu aer cald, pentru 2 persoane, în cadrul Kult Fest 2020 (10-12 iulie)
7.2. Premiul va fi oferit castigatorului dupa validarea acestuia, dupa verificarea tuturor
datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost
verificata indeplinirea de catre acesta a conditiilor de concurs stipulate in prezentul
Regulament.
SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDAREA PREMIILOR
8.1. Castigatorul va fi anuntat pe pagina oficiala KULT Fest, de pe reteaua de socializare
Facebook, in cadrul unui comentariu la postarea de concurs.
8.2. Dupa afisarea castigatorului pe pagina oficiala KULT Fest de pe reteaua de
socializare Facebook, in scopul validarii si inmanarii premiului, castigatorul trebuie sa

furnizeze Organizatorului, printr-un mesaj privat, toate datele de identificare necesare,
respectiv: nume, prenume, numar telefon, confirmarea achizitionarii biletelor. Daca
conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, respectivul castig se va invalida si va ramane la
dispozitia Organizatorului.
8.3. Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o
identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula
decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a
furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze
Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului
Regulament.
8.4. Castigatorul va fi contactat de organizator pentru primirea premiului.
8.5. Câştigătorul nu are dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în
alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa
cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.
8.6. Castigatoril isi va alege o sesiune de zbor, dintre cele puse la dispozitia
Organizatorului de partenerul care opereaza acest serviciu si la acea sesiune are locurile
asigurate. Daca nu zboara la sesiunea aleasa, din cauza conditiilor meteo sau din motive
personale, va zbura la una dintre sesiunile urmatoare, doar in limita disponibitatii,
prioritate avand cei inscrisi la sesiunea respectiva.
SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1. In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii premiilor, decizia
Organizatorului este definitiva.
9.2. Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, in conditiile legii, si nu constituie
subiectul niciunui fel de corespondenta.

9.3. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau
castigatorii Concursului, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.
9.4. Prin participarea la Concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord
si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de
Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand
raspunderea personala si exclusiva a acestora.
9.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte
probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la
internet a persoanei care doreste sa se inscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului
nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de
internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic
intens, care pot periclita inscrierea la Concurs, in perioada de desfasurare a acestuia.
9.6. Participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru informatiile pe
care le transmit sau le publica in spatiile dedicate Concursului pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/kultfestro/. Participantii sunt de acord si se obliga sa nu
foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la incalcarea legii. In acelasi timp,
participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere informatii cu scopul de a sprijini
activitati ilegale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica / exclude din concurs
colajele transmise de participanti care nu respecta conditiile mentionate anterior.
9.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in
caz de fraudare a Concursului. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta
Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul
desfasurarii Concursului.

9.8. Organizatorul va elimina din Concurs sau, dupa caz, va anula decizia prin care un
utilizator este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca
acesta ar fi procedat in frauda Concurs sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe
baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o
perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin. In acest caz, Organizatorul
isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt Participant castigator.
9.9. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au
influentat sau au facilitate castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentei
Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente.
SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679
privind protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea datelor personale și libera
circulație a acestorași de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul general
privind protecția datelor":
1. Administratorul datelor dumneavoastră personale este: Kult Generation, 0741091668,
kultfest.roman@gmail.com.
2. Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor din cadrul Organizatorului poate fi
contactata la adresa de e-mail kultfest.roman@gmail.com, în scris, la adresa indicată
mai sus, sau telefonic, la unul din numerele de telefon menționate.
3. Datele personale vor fi prelucrate în scopul desemnării câștigătorilor și înmânării
premiilor câștigate.
4. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor personale îl reprezintă art. 6, alin. 1), lit. a)
din Regulamentul privind Protecția Datelor.

5. Datele personale NU vor fi furnizate unei țări terțe din afara Spațiului Economic
European.
6. Datele personale vor fi stocate pentru o perioadă de 30 de zile după terminarea
prezentului concurs sau atât cât este necesar pentru respectarea dispozițiilor legale în
vigoare, după care vor fi șterse, atât din bazele de date ale Organizatorului, cât și din
bazele de date ale împuterniciților Organizatorului, menționați la punctul 5 de mai sus.
8. Datele personale se furnizeaza în mod voluntar de catre Participanti, însă, în cazul în
care nu se furnizeaza, există posibilitatea ca cel care a castigat sa nu beneficieze de
experienta vip.
9. Datele personale nu fac obiectul unui proces de luare a deciziilor automate, incluzând
profilarea și nu vor fi folosite în scopuri de marketing.
10. Participantii au dreptul de acces la datele personale, să revizuiasca conținutul
acestora, să le corecteze, să le ștearga, să limiteze prelucrarea, avand dreptul de a se
opune prelucrării precum și dreptul de a cere un transfer de date. Participantii pot
trimite o cerere de executare a drepturilor de mai sus la adresa de corespondență sau la
adresa de e-mail a Persoanei Responsabile cu Protecția Datelor, menționată la
11. Participantii au dreptul de a –si retrage consimțământul în orice moment, fără niciun
impact asupra conformității legale a prelucrării care a avut loc sub consimțământul
exprimat înainte de retragere. Consimțământul poate fi retas trimițând o cerere la
adresa de corespondență sau adresa de e-mail a Persoanei Responsabile cu Protecția
Datelor, așa cum este specificat la punctul 2 de mai sus.
12. Participantii au dreptul să depuna o plângere privind prelucrarea datelor cu caracter
personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal.

SECTIUNEA 11. LITIGII
11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva
pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
competente romane de la sediul Organizatorului.
11.2. Legea aplicabila este legea romana.
SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI
13.1. Concursul va putea fi interupt doar in caz de forta majora sau prin decizia
unilaterala a Organizatorului.
Prezentul Regulament a fost redactat azi 06.02.2020 in 2 ( doua ) exemplare originale.
Organizator,
Kult Generation
Prin mandatar Marian Dragos Cnup

