
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI DE DESENE PENTRU COPII “SALVAŢI PĂMÂNTUL”, 

perioada 8 mai-1 iunie, parte din Campania Ziua Mondială a Mediului organizată de RFI România. 

 

Secţiunea 1: ORGANIZATORUL 

Organizatorul concursului “Salvaţi Pământul” (denumit în cele ce urmează “Concursul”) este S.C. Radio 

France Internationale Romania SRL, denumită în continuare RFI România, cu sediul în strada Aviator 

Mircea Zorileanu nr. 87, sector 1, Bucureşti. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din 

prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participant. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a 

modifica sau schimba prezentul regulament oficial prin întocmirea unui act adiţional. Astfel de 

modificări vor fi făcute publice cu cel putin 24 de ore înaintea intrării în vigoare. Regulamentul este 

disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Concursului pe site-ul RFI 

România, www.rfi.ro. Concursul se desfăşoară pe teritoriul Romaniei.  

Secţiunea 2: PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Concursul va începe la data de 8 mai 2012, orele 0:00 şi se va încheia pe 1 iunie 2012, orele 23:59, de 

luni până vineri. În situaţia în care Organizatorul decide să modifice durata concursului, acest fapt va fi 

făcut public pe site-ul RFI România, www.rfi.ro. Înscrierile la concurs înregistrate înainte de 8 mai 2012, 

ora 0:00 şi respectiv după 1 iunie, ora 23:59, nu vor fi luate în calcul şi nu participă la concurs.  

Secţiunea 3: DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este adresat copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 12 ani. Ei pot fi reprezentaţi de către parinţi /  

tutori legali. Nu pot participa la acest concurs angajaţii companiei Radio France Internationale Romania. 

Prin înscrierea la concurs, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă 

acordul în privinţa acestora, iar participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării 

prevederilor prezentului Regulament.  

Secţiunea 4: PROCEDURA DE PARTICIPARE ŞI DERULARE A CONCURSULUI 

Pentru a participa la concurs, copiii sau părinţii trebuie să trimită un mail cu un desen realizat de copilul 

participant cu tema “Salvaţi Pământul”, însoţit de o scurtă descriere a desenului. Adresa de mail este 

concurs@rfi.ro , iar perioada de desfăşurare a concursului este cea menţionată în Secţiunea 2. Mailul 

trebuie să conţină obligatoriu, numele şi prenumele copilului participant la concurs, vârsta şi oraşul. 

Fotografia cu desenul înscris la concurs nu trebuie să depaşească 300 KB, 1024 X 768 pixeli  

Un copil are dreptul să participle cu un singur desen (fotografia cu desenul înscris la concurs nu trebuie 

să depaşească 300 KB, 1024 X 768 pixeli) în concurs, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia, 

menţionată în Secţiunea 2. Desenele primite pe adresa de mail concurs@rfi.ro (fotografia cu desenul 

înscris la concurs nu trebuie să depaşească 300 KB, 1024 X 768 pixeli) vor fi postate pe site-ul RFI 

România, www.rfi.ro . Încarcărea materialelor pe site se va face de luni pana vineri în intervalul 11:00 – 
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18:00, pe toata perioada concursului. Înscrierile primite în zilele de sâmbătă şi duminică vor fi încărcate 

luni.  

Secţiunea 5: PREMIIILE ACORDATE, MODALITATEA DE ACORDARE ŞI INTRARE ÎN POSESIA LOR 

În cadrul concursului se vor oferi în total până la 3020 premii, constând în 3000 puzzle-uri personalizate 

Ziua Mondiala a Mediului, 19 jocuri modulare “Instalaţie Eoliană” şi un premiu special. 

MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR ŞI INTRAREA ÎN POSESIA LOR 

a. Primii 3.000 de participanţi la concurs, care întrunesc toate condiţiile înscrise în prezentul 

regulament, primesc automat un puzzle personalizat Ziua Mondială a Mediului. Participanţii din 

Bucureşti pot intra în posesia puzzle-ului numai dacă vor veni sa îl ridice de la sediul RFI 

România, mentionat în Secţiunea 1, de luni până vineri, între orele 10:00–18:00. Pentru cei din 

provincie, RFI România va trimite puzzle-urile prin poştă în fiecare vineri, pentru participanţii din 

săptămâna respectivă.  

b. RFI România acordă zilnic şi un premiu constând într-un joc modular “Instalaţie Eoliană”. Acest 

premiu se acordă desenului (fotografia cu desenul înscris la concurs nu trebuie să depaşească 

300 KB, 1024 X 768 pixeli) care întruneşte cele mai multe like-uri pe pagina concurentului de pe 

site-ul www.rfi.ro. RFI România desemnează câştigătorul fiecarei zile în ziua următoare, la orele 

11:00, contabilizând like-urile pe care le-au strâns toate desenele încărcate în ziua anterioară 

potrivit Secţiunii 4. Câştigătorul zilei de vineri va fi anunţat luni, orele 11:00.  Pot fi trimise mai 

multe desene de pe aceeaşi adresă de mail, pentru diferiţi copii participanţi la concurs, dar 

numai un desen de copil. Concurenţii ale căror desene nu au câştigat premiul acordat zilnic vor 

ramâne în joc pentru acordarea premiului special de la finalul concursului.  În cazul în care mai 

multe desene întrunesc acelaşi număr maxim de like-uri (fotografia cu desenul înscris la concurs 

nu trebuie să depaşească 300 KB, 1024 X 768 pixeli), ele sunt postate de către RFI România pe 

pagina proprie de Facebook. După trei ore de la postare, desenul care întruneşte cele mai multe 

share-uri va fi desemnat câştigător. În cazul în care există mai multe desene (fotografia cu 

desenul înscris la concurs nu trebuie să depaşească 300 KB, 1024 X 768 pixeli) care întrunesc 

acelaşi număr maxim de share-uri, departajarea se face după numarul maxim de like-uri 

respectiv numarul de comentarii primite de respectivul desen pe pagina de Facebook a RFI 

România. În situaţia în care există baraj şi după aceste departajări, câştigătorul se va desemna 

prin tragere la sorţi automată. Câştigătorii din Bucureşti îşi vor ridica premiile de la sediul RFI 

România, de luni până vineri, între orele 10:00-18:00, dar numai prezentând desenul copilului în 

original şi un act de identificare pentru acesta. Desenul va fi inclus automat în expoziţia 

“Salvatorii Pământului”, descrisă în MENŢIUNEA SPECIALĂ de mai jos. Câştigătorilor din 

provincie RFI România le va trimite premiul prin Poşta Română, vineri, dar doar după ce primesc 

la sediu desenul în original al copilului, pentru a face dovada premiului câştigat. Desenul va fi 

inclus automat în expoziţia “Salvatorii Pământului”, descrisă în MENŢIUNEA SPECIALĂ de mai 

jos.  

c. RFI România mai acordă un premiu special tuturor desenelor care nu s-au regăsit pe lista 

câştigătorilor zilnici. Toate desenele care nu au câştigat premiul acordat zilnic (fotografia cu 
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desenul înscris la concurs nu trebuie să depaşească 300 KB, 1024 X 768 pixeli), intră automat în 

cursa pentru câştigarea premiului special care constă într-un joc modular “Instalaţie Eoliană” şi 

un set de cărţi. Câştigătorul va fi desemnat în data de 4 iunie, orele 11:00. Desenul câştigător al 

acestei categorii (fotografia cu desenul înscris la concurs nu trebuie să depaşească 300 KB, 

1024 X 768 pixeli) este acela care a strâns cele mai multe like-uri pe pagina concurentului de pe 

www.rfi.ro unde a fost afişat pe toată perioada de desfăşurare a concursului. În cazul în care mai 

multe desene din această categorie întrunesc numărul maxim de like-uri, desemnarea 

câştigătorului se va face prin procedura menţionată la Secţiunea 5, punctul b. 

MENTIUNE SPECIALA 

RFI România strânge toate desenele câştigătoare atât din provincie cât şi din Bucureşti la sediul său până 

pe data de 4 iunie. Pe data de 5 iunie ele vor fi expuse în cadrul unei expoziţii cu ocazia Zilei Mondiale a 

Mediului “Economia verde: Te priveşte?”. 

Secţiunea 6: PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

La concursul  de desene pentru copii "Salvaţi Pământul" poate participa orice persoană fizică rezidentă 

în România. Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să fie 

folosite de către S.C. RADIO FRANCE INTERNATIONALE ROMANIA S.R.L pentru activităţile viitoare de 

marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Participanţii la acest concurs au drepturile 

prevăzute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare şi 

actualizare a acestor date şi de ştergere a datelor personale, printr-o cerere scrisa pe adresa 

organizatorului 

Secţiunea 7: ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURSULUI 

Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă 

majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a 

continua Concursul.  

Secţiunea 8: RESPONSABILITATE 

Prin înscrierea la acest concurs, participanţii sunt de acord cu prevederile acestui regulament şi a 

MENŢIUNII SPECIALE. Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de 

fraudă, abuz sau orice alte acţiuni care periclitează imaginea acestei campanii şi a organizatorului. 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la acest concurs din cauze 

care nu depind direct de el, cum ar fi defecţiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet. 

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru înscrierile în concurs realizate înainte de data 

începerii lui, înscrisă în Secţiunea 2, înscrierile care nu au ajuns la organizator din cauza unor defecţiuni 

tehnice ale serverelor de internet sau a oricăror altor defecţiuni tehnice care nu sunt cauzate de 

Organizator, situaţiile în care datele obligatorii de înscriere, menţionate în Secţiunea 2 sunt false sau 

vădit eronate, situaţiile în care un participant nu poate fi contactat în terment de cinci zile lucrătoare de 

la data desemnării lui drept căştigător, pe adresa de e-mail, conform condiţiilor prezentului Regulament, 
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pierderile, întârzierile sau orice altă problemă la înscrierea în Concurs, cauzate de furnizorul de internet 

sau conexiunea la internet a persoanei care doreşte să se înscrie în concurs. De asemenea, Organizatorul 

nu îşi asumă răspunderea pentru premiile trimise, dar care, din motive independente de instituţia sa nu 

au ajuns către destinatar. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu 

solicitanţii oricăror revendicări care apar ulterior acordării efective a premiului. Reclamaţiile referitoare 

la premiul câştigat, care se fac ulterior înmânării acestuia, conform prezentului Regulament, nu vor fi 

responsabilitatea Organizatorului.  

Secţiunea 9: LITIGII 

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta 

litigiul spre soluţionare instanţelor competente din România.  

Secţiunea 10: REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Prin participarea la Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor 

prevederilor, menţiunilor speciale, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca 

astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţarea prealabilă a acestor modificări.  


