REGULAMENT CONCURS - ALERGAREA ARE CULOARE
LIBERTY MARATHON 2022
22.08.-21.09.2022
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorii Concursului „Alergarea are culoare”, denumit în continuare „Concursul”,
sunt Universitatea de Vest din Timișoara, cu sediul social în Timişoara, str. B-dul Vasile Pârvan,
nr. 4, jud. Timiș, având cod unic de înregistrare 4250670 în parteneriat cu S.C. dm drogerie markt
S.R.L., cu sediul social în calea Șagului, str. Cremona, nr. 2, 300518, Timișoara, România, având
cod unic de înregistrare 20790729.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare
„Regulament” care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța
publicul, așa cum a făcut și în cazul informării inițiale.
Concursul va fi operat de către Universitatea de Vest din Timișoara și S.C. dm drogerie markt S.R.L.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII
CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 22.08.-21.09.2022 septembrie în locațiile S.C. dm drogerie
markt S.R.L. din România.
Pe perioada Concursului, Universitatea de Vest din Timișoara și S.C. dm drogerie markt S.R.L vor
desfășura următoarele servicii:
1. Vor distribui fișele în locațiile S.C. dm drogerie markt S.R.L. din toată țara.
2. Vor evalua pozele fișelor colorate și urcate de către participanți pe pagina de concurs, prin
completarea formularului de participare, pe baza criteriilor stabilite și vor verifica dacă
persoanele înscrise îndeplinesc condițiile concursului.
3. Vor desemna câștigătorii.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice – copii de până la 14 ani (însoțiți de părinți și
înscriși pe baza semnăturii părintelui), indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie,
rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile
prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai
Organizatorilor. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în
afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în
exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile reglementate în cuprinsul Regulamentului nr. 679
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor). Odată ce fișa colorată a fost încărcată pe pagina de
concurs, se cedează către S.C. dm drogerie markt S.R.L. și UVT Liberty Marathon toate drepturile de
proprietate intelectuală asupra fișei de participare la concurs;
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs
exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Fișele, imagini contur ale celor două siluete, vor fi disponibile la casa de marcat, în fiecare magazin
dm drogerie markt din România. Toate persoanele care vin la cumpărături pot primi o imagine pe
care vor fi provocați să o ofere copiilor. Copiii trebuie să creeze și un context în jurul alergătorilor.
Le oferim libertate, le hrănim spiritul creativ și nu le îngrădim imaginația, așa că ei pot desena orice
își doresc în jurul alergătorilor (munte, mare, vapor etc.). Odată ce desenul este gata, participanții
trebuie să încarce o poză a desenului realizat, pe pagina de concurs: www.dm-concurs.ro, prin
completarea fromularului de concurs.
La final, va fi premiat cel mai creativ desen (colorat + contextul creat).
Reguli copii:
Ce trebuie să faci?
1. Colorează cei doi alergători într-un mod cât mai creativ.
2. Imaginează-ți unde ți-ai dori ca ei să alerge și desenează cadrul, poate fi munte, poate fi mare,
poate fi chiar camera ta.
3. Citește regulamentul pe website, completează datele alăturate și încarcă o poză a desenului
realizat pe pagina de concurs: www.dm-concurs.ro, prin completarea fromularului de concurs.
Perioadă concurs: 22.08.-21.09.2022

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda 50 de premii, fiecare premiu constând într-un pachet cu produse marcă dm și 2 bilete
gratuite la UVT Liberty Marathon, pentru oricare dintre cursele organizate. Premiile se vor livra la
adresele completate de către câștigători, în formularul de participare.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
Câștigătorul va fi desemnat în urma selecției a celor mai creative 50 de desene. Se vor analiza cele
două siluete, dar și contextul creat în jurul acestora. Toți participanții la Concursul „Alergarea are
culoare” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.
Comisia de evaluare a respectării condițiilor concursului și a corectitudinii extragerii va fi formată
din șase persoane, trei persoane angajate ale Universității de Vest din Timișoara și trei persoane
angajate ale S.C. dm drogerie markt S.R.L.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Câștigătorii concursului vor fi informați cu privire la rezultatul concursului în cel mult 3 zile de la
data încheierii selecției, printr-un e-mail de informare la adresa completată în formularul de
participare.
Organizatorii nu sunt responsabili pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de
ei.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca
urmare a încărcării pe pagina de concurs a unor imagini eronate. Imaginile cu conținut rasial, obscen
sau care aduc atingere demnității umane vor fi excluse din concurs.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 21.09.2022, ora 23:59 și poate înceta înainte de
termen, numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă
derularea acestuia.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe website-ul UVT Liberty Marathon,
precum și pe pagina de concurs www.dm-concurs.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanții
sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor
fi comunicate pe website-ul UVT Liberty Marathon.

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorii campaniei nu sunt răspunzători de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate
de premiul oferit.

SECȚIUNEA 13. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Universitatea de Vest din Timișoara, organizatoare a UVT Liberty
Marathon, S.C. dm drogerie markt S.R.L. și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale
amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor
înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente de la sediul Universității de Vest din
Timișoara

