REGULAMENT
ART. 1. TERMENI SI DEFINITII:
ORGANIZATOR: UNICEF Romania
CAMPANIE: participarea la o vizita in teren la una din initiativele UNICEF
PARTICIPANT - orice persoană fizica peste 18 ani cu domiciliul stabil în România, care
indeplineste criteriile de eligibilitate din Anexa 1.
ART. 2. ACCEPTUL REGULAMENTULUI
2.1 Campania se va desfasura conform prezentului Regulament si tuturor mentiunilor sale. Continutul
sau se adreseaza tuturor participantilor care doresc sa participe la o vizita in teren alaturi de echipa
UNICEF Romania. Toti participantii au obligatia de a-si da acordul, de a respecta si de a se conforma
tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.
2.2 Regulamentul Oficial al vizitei va fi disponibil oricarui participant care doreste consultarea
acestuia, prin accesarea paginii de internet http://www.unicef.ro/opresteViolentaVerbala/.
2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei,
prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in
vigoare la data publicarii lor.
ART. 3. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
3.1 Campania „Vizita in teren la activitatile UNICEF” se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei
prin intermediul website-ului http://www.unicef.ro/opresteViolentaVerbala/.
3.2 Campania va fi lansata incepand cu data de 20.11.2014 si se va incheia la data de 10.04.2015.
3.3 Tragerea la sorti prin care vor fi desemnati castigatorii campaniei va avea loc in data de
20.04.2015.
ART. 4. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI
Premiile ce vor fi acordate prin tragere la sorti sunt in numar de 3 si constau in:
a) o vizita in teren la activitățile UNICEF pentru o persoana care susține campania online
”Violenta verbala Rănește” și își înscrie datele de identificare (nume, prenume, email) in baza
de date a UNICEF pe pagina de campanie: http://www.unicef.ro/opresteViolentaVerbala/.
b) o vizita in teren la activitățile UNICEF pentru doua persoane care devin donatori lunari in
campania online ”Violenta verbala Raneste” .
Un participant poate câștiga o singura vizita in cadrul campaniei. Castigatorii nu pot cere
contravaloarea in bani sau in alte obiecte a premiului castigat si nici nu pot cere modificarea
planificării vizitei. Organizatorul se obliga sa asigure desfasurarea vizitei in conditii optime (asigurand
transportul si masa). Punctul de pornire din care organizatorul va asigura vizita este Bucuresti, sediul
organizatorului, pana intr-o comunitate din mediul rural unde UNICEF isi desfasoara activitatile
alaturi de partnerii sai si inapoi in Bucuresti. Vizita la activitatile UNICEF se va desfasura in anul
2015, organizatorul anuntand castigatorii cu 30 de zile inainte de realizarea vizitei. Vizita va dura intre
8 si 14 ore. Pentru castigatorii care nu sunt din Bucuresti se va discuta de la caz la caz asigurarea
transportului si cazarea pentru desfasurarea in conditii optime a vizitei.
Deoarece in timpul vizitei se va interactiona cu copii, castigatorii vor fi validati in urma unei discutii
pentru ca organizatorul sa se asigure ca participantii sunt apti pentru a interactiona cu copiii.
Organizatorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune, accidente, pierderi sau neplaceri
cauzate pe durata vizitei.
ART. 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1 Campania se adreseaza oricarei persoane fizice cu domiciliul stabil în România, care indeplineste
criteriile de eligibilitate din Anexa 1.

5.2 Nu pot participa la campanie angajatii, asociatii/actionarii si administratorii Organizatorului, ai
celorlalte societati implicate in organizarea si desfasurarea campaniei, precum si sotul/sotia si rudele
de gradul I ale acestora.
5.3 Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca
a prezentului Regulament.
ART.6 MECANISMUL CAMPANIEI
6.1
Campania
se
desfasoara
prin
intermediul
paginii
de
campanie
http://www.unicef.ro/opresteViolentaVerbala/ de pe teritoriul Romaniei.
6.2 Participarea la campanie este asigurata prin website-ul www.unicef.ro/opresteViolentaVerbala, in
perioada 15.11-10.04.2015.
6.3 Participantul se va inscrie in campanie prin completarea datelor (nume, prenume si email) pe
www.unicef.ro/opreste violentaverbala/ si devenind donator lunar in campania impotriva violentei
verbala desfasurata pe www.unicef.ro
6.4 Participantul are obligatia sa respecte prezentul regulament.
6.5 Prin înscrierea in campanie pe www.unicef.ro/stopviolenteiverbale participantul la campanie își
da acceptul ca Organizatorul sa includa Participantul in baza sa de abonati pentru newsletter-ul
organizației.
ART. 7. TRAGEREA LA SORTI SI ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Tragerea la sorti va fi realizata la sfarsitul campaniei, in data de 20.04.2015, la sediul
Organizatorului. In cazul in care Organizatorul va decide prelungirea duratei prezentei
campanii, acesta isi rezerva dreptul de a face cunoscuta noua data a tragerii la sorti a
castigatorilor.
7.2 Tragerea la sorti va fi realizata manual si va fi efectuata in prezenta unei comisii formate
din reprezentanti ai Organizatorului. Pentru fiecare premiu va fi extrasa cate o rezerva.
Extragerea rezervelor se va face dupa extragerea castigatorilor premiilor.
7.3 Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor precum si castigurile acestora,
prin intermediul paginii de internet www.unicef.ro.
7.4 Prin inscrierea la campanie, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele,
fotografia, imaginea si/sau vocea acestora si imaginea premiului castigat sa fie facute publice si
folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
7.5 Castigatorii vor fi anuntati telefonic sau prin e-‐mail in termen de 7 zile lucratoare de la
data tragerii la sorti. Acestia trebuie sa isi exprime acordul in scris privind acceptarea
premiului, prin semnarea unui proces verbal de acceptare a premiului in termen de 7 zile
lucratoare de la data contactarii de catre Oganizator.
7.6 Castigatorii vor trimite Organizatorului confirmarea participarii la vizita in scris pe
bucharest@unicef.org in termen de 7 zile lucratoare de la data contactarii sale. In caz contrar,
castigatorul va fi invalidat.
7.7 In caz de invalidare a castigatorului extras, va fi desemnat castigator una din rezervele
acestuia cu respectarea termenelor si conditiilor mai sus mentionate. Rezervele vor fi desemnate
in ordinea extragerii acestora.
Art. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorul garanteaza respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter
personal ale paricipantilor la promotie, conform Legii 677/2001.
ART.9 LIMITAREA RASPUNDERII
9.1 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare in cazul unei tentative de frauda,
orice abuz sau orice actiune care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
9.2 In eventualitatea unei dispute asupra validarii sau inscrierii in campanie, a unui castigator sau a
unui premiu, Organizatorul are decizia finala.
9.3 Eventualele contestatii vor fi luate in considerare numai in cazul in care au fost trimise in scris
pana la data de 25.04.2015 la sediul Organizatorului.
9.4 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a) Erorile in datele furnizate de catre castigatori; acurarea datelor de contact este responsabilitatea
exclusiva a participantilor. Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul in care un participant

ofera date personale sau de contact eronate, care au dus la imposibilitatea oferirii premiului sau la
identificarea unui castigator.
b) Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului.
c) Intarzierile la realizarea vizieti cauzate de forta majora asa cum este definita de lege.
d) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru formularele completate dupa data de
25.04.2015.
Art.10. INCETAREA CAMPANIEI
10.1 Campania poate fi intrerupta sau poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce
constituie forta majora, in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea
concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect, precum si
in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua
desfasurarea acestei campanii. Intreruperea sau incetarea acestei campanii se va comunica clientilor
prin publicare pe pagina de internet a Organizatorului www.unicef.ro.
Art. 11. LITIGII SI LEGEA APLICABILA
11.1 Eventualele litigii avand ca parti pe Organizatorul campaniei si un participant la campanie
vor fi solutionate pe cale amiabila iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea vor
fi solutionate prin arbitraj, în conformitate cu Regulile UNCITRAL ale Comisiei Natiunilor Unite
pentru dreptul comercial international.
Art. 10. DIVERSE
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe din regulile de
participare, mentionate in prezentul Regulament, nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva
dreptul de a retrage participarea la vizita.

Anexa 1
CRITERII ELIGIBILITATE
Persoanele participante la campanie care au castigat dreptul la o vizita in teren la activitatile UNICEF
vor trebui sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a) sa citeasca si sa respecte Conventia cu Privire la Drepturile Copilului
b) sa nu aiba cazier sau sa fi avut sau sa aiba probleme de ordine jurdica
c) sa fie apt, din punct de vedere al stării de sănătate, pentru a face o vizita in teren in conditiile
specificate de prezentul regulament.
d) Pentru premiile pentru donatorii lunari, in momentul vizitei, castigatorul trebuie sa fie donator
lunar fara sa aiba intreruperi.

