Open Minded, EUROPA!
Concurs

REGULAMENT
I. ORGANIZATOR
1. Concursul “Open Minded, Europa” este organizat de Centrul Europe Direct Vaslui, aflat în subordinea
Consiliului Județean Vaslui, cu sediul în str. Mihail Kogălniceanu nr.25, mun. Vaslui, jud. Vaslui.
2. Concursul se desfășoară pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/EUROPEDIRECTVaslui/ .
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II. DURATA
Concursul se desfășoară în perioada 19- 21 iulie 2022, din momentul publicării postării concursului și până în
momentul publicării oficiale a câștigătorului, pe website-ul și conturile de socializare oficiale ale Centrului
Europe Direct Vaslui.

III. SCOP
Încurajarea tinerilor și publicului larg de a dezbate provocările și prioritățile Europei, de a reflecta la viitorul
pe care -l doresc pentru Uniunea Europeană, prin promovarea platformei Conferința privind viitorul Europei.

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE
1. Acest concurs se adresează doar cetățenilor domiciliați în județul Vaslui și care acceptă condițiile
acestui Regulament.
2. Participanții minori vor transmite prin mesaj privat Facebook acordul părinților/reprezentanților legali
cu privire la participarea lor la concurs, olograf (scris de mână) și pozat, în momentul înscrierii.
3. Nu pot participa persoane care fac parte din rețeaua Centrelor de informare Europe Direct şi nici
angajații Consiliului Judeţean Vaslui (inclusiv consilieri județeni) și nici rudele acestora de gr. I.

V. MECANISM
Pentru a participa la acest concurs, participanții trebuie să parcurgă următorii pași:
1. Să citească Regulamentul concursului și să accepte condițiile acestuia.
2. Să comenteze direct la postarea referitoare la concurs, răspunzând la întrebarea pusă în postare de
către Centrul Europe Direct Vaslui, pe pagina oficială de Facebook al acestuia, până pe data de 21
iulie 2022, ora 14.
3. Opțional, participanții sunt invitați să activeze butoanele “like”, “share” aferente postării concursului.
4. Un participant se poate înscrie o singură data.
5. Comentariile injurioase și care nu au legătură cu concursul, nu vor participa la extragerea la sorți.
6. Selecția câștigătorului și a rezervelor se va face prin tragere la sorți, pe data de 21 iulie, prin platforma
random.org.
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7. Se va constitui o bază de date cu toți participanții înscriși la concurs, ce va conține numele
persoanelor/conturilor de Facebook, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și care au parcurs toți
pașii prezentați mai sus. Dintre aceștia, vor fi trasi la sorți : 1 câștigător + 1 rezerva.
8. Comentariile vor fi extrase de pe pagina de Facebook a Centrului, stocate și transmise Comisiei Europene
în România, prin intermediul unui raport agregat.

VI. PREMII
1. În cadrul Concursului, Centrul Europe Direct Vaslui oferă 1 abonament la festivalul de muzică
underground, Open Camp, desfășurat în perioada 29-31 iulie 2022, la Poligon de tir Paiu, aflat la 2 km
de orașul Vaslui.
2. Abonamentele vor fi puse la dispoziție de către Organizatorul festivalului Open Camp.
3. Valoare nominală a unui abonament la festivalul Open Camp este de 100 lei (TVA inclus).
4. Detalii despre condițiile de acces la festival și programul, sunt disponibile la
https://www.facebook.com/OpenCampFestival/ .
5. În cadrul acestui Concurs nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului sau schimbarea
acestuia cu alte bunuri și/sau servicii.
6. Tragerea la sorți a premiului va avea loc pe data de 21 iulie 2022, în prezența membrilor Europe Direct
Vaslui, folosind platforma random.org.
VII. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române
competente.
VIII. REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR
1. Numele câștigătorului/contului de Facebook va fi anunțat pe paginile de Facebook și Instragram, precum
și pe website-ul Europe Direct Vaslui, pe data de 21 iulie 2022, într-o postare separată.
2. Câștigătorul are obligația să contacteze Europe Direct Vaslui prin mesaj privat, pe contul oficial de
Facebook, până pe data de 26 iulie, inclusiv. În caz contrar, acesta nu va putea fi validat și se va trece
la rezerve.
3. Acordarea premiului se va face pe baza copiei actului de identitate, iar în cazul minorilor, a actului de
identitate a reprezentantului legal.
4. Premiile vor putea fi ridicate de la sediul Centrului Europe Direct Vaslui, în perioada 26-29 iulie 2022.
IX. ALTELE:
•

Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în concurs care, prin
comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului.

•

Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru toți participanții.

•

Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări Regulamentului concursului, având obligativitatea
de a anunța oficial aceste modificări.

•

Înscrierea în concurs reprezintă acordul implicit al concurentului ca datele sale cu caracter personal să fie
utilizate și prelucrate conform Noului Regulament General privind Protecția Datelor Personale, GDPR, în
scopul promovării Concursului, a realizării materialelor informative și a raportărilor către Finanțator, de
către Organizator (Europe Direct Vaslui/Consiliul Județean Vaslui).

•

Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea de a contacta câștigătorii, ca urmare a
transmiterii incorecte a datelor de contact.
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•

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condițiile
stipulate de regulamentul oficial al concursului, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi
beneficiile ce revin câștigătorului, fără alte despăgubiri sau plăți din partea organizatorului.

•

Prin acceptarea premiilor, câștigătorii îşi exprimă acordul ca numele și fotografiile lor, precum şi valoarea
premiilor câștigate în această campanie să fie făcute publice.

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE
 Datele personale vor fi înregistrate şi procesate în măsura în care sunt necesare pentru acțiunile ulterioare
legate de participarea la acest concurs.
 Datele sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 Informațiile sunt înregistrate şi stocate atâta timp cât sunt necesare acțiuni suplimentare legate de
participarea la concurs.
Persoana de contact: Mihaela Dumitraș, ofiţer de comunicare, e-mail: europedirectvaslui@cjvs.eu.

ANEXA - ACORD PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL
Subsemnatul/a___________________________________________, în calitate de părinte/reprezentant legal al
minorului____________________________________________, sunt de acord ca acesta să participe la concursul “Open
Minded” 2022, organizat de Centrul Europe Direct Vaslui.
Declar pe propria răspundere că am fost informat/ă cu privire la Regulamentul concursului.
Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale minorului (nume, prenume, imagine), în scopul
promovării evenimentului mai sus menţionat, în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016.
Data,

Semnătura,
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