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RB,GULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "Marea Unificare Sportiva"
organizatd de Fu ndatia Alexandrion
Perioada campaniei: 01 august 2018 - 01 noiembrie 2018
Organizatorul decide, in acord cu SECTIUNEA 1. modificarea Regulamentului Campaniei Promotionale
"Marea Unificare Sportiva" ("Regulamentul"), autentificat sub nr. sub nr. 1758 in data de 01 august 2018,
de notar public Nica Oana Raluca, din Bucuresti, dupa cum urmeaza:
modifica SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI si va avea urmatoarele informatii:
4.1. Campania se va desfasura exclusiv in mediul online pe website-ul www.mareaunificaresportiva.ro,
website ce va evidentia marile victorii sportive romanesti de dupa I Decembrie 1918 si pana in prezent.
Campania contine urmatoarele etape:
a. Etapa de inscriere a povestilor pe website desfasurata in perioada 01 august 2018, ora 19:00:01 08 octombrie 2018, ora 23:59:59.
In aceasta etapa participantii la aceasta campanie isi pot aduce propria contributie la continutul website-ului
prin inscrierea unor povesti legate de succesele sportive romanesti din ultimii 100 de ani.
Toate povestile inscrise dupa data de L5 septembrie 2018 anuntata initial in campanie ca fiind data
limita de inscriere sunt considerate valabile si vor trece prin etapa de validare de catre jurnalisti.
Cei 100 de ani de sport romanesc vor fi impartiti pe website-ul www.mareaunificaresportiva.ro in l0 decade,
astfel: l9l8 -1928,1929 - 1938, 1939 - 1948, 1949 - 1958, 1959 - 1968, 1969 - 1978,1979 - 1988, 1989 1998, 1999 - 2008, 2009 - 2018.
b. Etapa de validare de catre jurnalisti a povestilor inscrise de catre Participanti: desfasurata in
perioada 01 august 2018, ora 19:00:01 - 13 octombrie 2018, ora 23:59:59.
In aceasta etapa se realizeaza postarea evenimentelor sportive pe website-ul www.mareaunificaresportiva.ro
in galeria celor 10 decade, iar vizitatorii website-ului le vor putea vota.
Se

c. Etapa de votare a evenimentelor: se realizeaza in perioada 14 octombrie 2018, ora 00:00:01
noiembrie 2018, ora: 23:59:59.
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4.2. Modalitatea de inscriere a povestilor sportive in Campanie. Pentru a inscrie o poveste sportiva in
Campanie, Participantul trebuie sa:

a.
b.

acceseze website-ul www.mareaunificaresportiva.ro oricand in prima etapa de desfasurare a
campaniei, mai exact in perioada: 01 august 2018, ora 19:00:01 - 08 octombrie 2018, ora23:59:59.
isi creeze cont pe website-ul www.mareaunificaresportiva.ro prin completarea in mod corect si
complet a formularul de inregistrare pe website, cu datele personale solicitate, respectiv facebook
ID si adresa de e-mail, completarea acestor date fiind obligatorie pentru inscrierea valabila in
campanie.

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/ date
inexistente sau incorecte/incomplete duce la imposibilitatea de inscriere si participare in campanie.
De asemenea, inainte de a putea trimite formularul si de a se putea inscrie in campanie, Participantilor
li se va solicita sa citeasca Regulamentul Oficial al Campaniei, respectiv Notificarea privind

L

si

sa confirme acceptarea acestora prin bifarea casutelor
corespunzatoare, numai dupa citirea celor doua documente, dupa cum urmeaza:
,,Confirm caam peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial.a!,

prelucrarea datelor personale,

Campaniei."[]DA[]Nu

.:

.

Confirm ca am fost inform at, am citit si am inteles informatiile privind prelucrarea d4tolor ,,
personale incluse in Anexa I a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtarnantul '
in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu ca4aeter.
personal de catre Fundatia Alexandrion si/sau persoanele imputernicite de catre aceasta,l"[,

IDA[]NUl
Dupa crearea contului, Participantul la prezenta Campanie va completa formularul de inscriere a povestii ce
evidentiaza un succes sportiv romanesc din ultimii 100 de ani.
Participantul trebuie sa completeze urmatoarele campuri, in formularul afisat:
1. numele sportivului si cateva date despre el (varsta, clubul sportiv la care a activat) - camp

2.
3.
4.

obligatoriu.
competitia si anul in care a fost desemnat castigator - camp obligatoriu.
povestea reusitei sportive din cadrul competitiei (se pot oferi cat mai multe detalii: proba
la care a participat, timpul obtinut, momente speciale din cadrul competitiei, etc.). Textul
trebuie sa contina maxim 500 de caractere. - camp obligatoriu.
sursa povestii: este poveste personala/ de familie sau este o poveste care are o sursa publica
(de mentionat sursa) - camp obligatoriu.

Un participant poate inscrie maxim 5 (cinci) povesti in Campanie.
Povestea trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

o
o
o
o
o
o

sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;

nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in
mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socioeconomic;
sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze
intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau
entitati si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare; in cazul in
care Organizatorul doreste sa afiseze o poveste care contine referiri sau mesaje cu privire la
marci inregistrate sau neinregistrate acesta isi rezerva dreptul de a publica povestea si de a
sterge sau inlocui respectivele referiri/mesaj e;
sa nu contina aluziiheferiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
sa respecte tematica campaniei asa cum este descrisa pe site.
sa

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice inscriere ce nu indeplineste conditiile prevazute
in prezentul Regulament.

4.3.

Validareapovestilor inscrise:

Fiecare poveste inscrisa de catre un Participant la Campanie va fi moderata si verificata in decurs de 3-5 zile
lucratoare ca informatie istorico-sportiva de catre jurnalisti consacrati ai S.C. CLUBUL MEDIA BUSINESS
CONSULTING S.R.L. Dupa aceasta perioada de moderare si verificare, povestile vor fi postate in cadrul siteului, in decada careia ii apartin.
2
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fi rescrisa de catre acestia. ln cazul in carejurnalistii vor avea
pentru
rescrierea
evenimentului sportiv, Organizatorul poate contacta
ie de informatii suplimentare
i pentru a le cere informatii suplimentare
incarcata nu se poate identifica si /sau verifica in timpul aferent validarii (nu se gasesc dovezi
mentionate) aceasta va fi invalidata.
in care, pana la data de 08 octombrie 2018, Organizatorul constata ca nu sunt suficiente povesti
in campanie, poate solicita jurnalistilor sa caute ei evenimente sportive remarcabile ce au avut loc
Decembrie 1918.

Fiecare poveste preluata de catrejurnalisti va
-4./!4

4.4.

Votarea povestilor inscrise si perioada de vot:

Dupa finalizareaprimei etape a campaniei la data de 08 octombrie 2018 ora 23:59:59,jurnalistii mai au la
dispozitie un numar de 3-5 zile lucratoare pentru a finaliza moderarea si verificarea ultimelor povesti inscrise
de participanti. La finalul perioadei de moderare si validare, pe website vor fi afisate evenimentele sportive
aferente celor l0 decade ai ultimilor 100 de ani de sport romanesc. Un vizitator poate vota intr-o zi o singura
poveste per decada. Un vizitator este identificat ca fiind unic in baza IP-ului sau.
Inainte de a putea vota,vizitatorilor website-ului www.mareaunificaresportiva.ro li se va solicita sa citeasca
Regulamentul Oficial al Campaniei, respectiv Notificarea privind prelucrarea datelor personale, si sa confirme
acceptarea acestora prin bifarea casutelor corespunzatoare, numai dupa citirea celor doua documente, dupa
cum urmeaza:
,,Confirm caam peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al

Campaniei."[]DA[]NU

Confirm ca am fost informat, am citit si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor
personale incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul
in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter
personal de catre Fundatia Alexandrion si/sau persoanele imputernicite de catre aceasta l"[

IDAIINUI
postate pe site este 14 octombrie 2018 ora 00:00:01 - 0l noiembrie
2018 ora 23:59:59.Pebaza voturilor primite se va face un clasament al sportivilor mentionati in povesti pe
fiecare decada.
Perioada in care pot

fi votate povestile

Prezentul Act Aditional face parte din Regulament, pe care il modifica in consecinta, restul dispozitiilor
acestuia ramanand neschimbate.
Procesat si autentificatde Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data autentificarii, intrun exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate, din care unul va ram6ne in
arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
BADESCU ELENA - RALUCA
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