	
  

Regulamentul concursului “Zoom pe lapte”

Sectiunea 1: Organizatorul concursului
Concursul cu titlul „Zoom pe laptele matern” este organizat si desfasurat de catre Asociatia
Hands Across Romania, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Str. Nicolae Oncescu, nr. 2B Bl. 101,
sc. 1, et. 4, ap. 24, telefon: Tel:+ 40723 433 816, Fax:+ 40378 102 181, E-mail: office [at]
handsacross.ro.
Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al
acestuia, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial").
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania
prin publicare pe website-ul www.handsacross.ro , pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor
mentionate in Sectiunea 2.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a
acestor modificari pe site-ul mai sus mentionat.
Sectiunea 2: Zona si perioada de desfasurare a concursului
Concursul „Zoom pe lapte” este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, incepe la
data de 12 iulie 2012 si se incheie la data de 12 septembrie 2012.
Sectiunea 3: Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania, cu varsta
minima de 18 ani, care exercita profesia de jurnalist in cadrul unei institutii de profil sau a absolvit
o scoala de jurnalism.
Participantii la concurs accepta si se supun prevederilor prezentului Regulament de concurs.
Exceptie fac angajatii Organizatorului, ai partenerului acestuia si juriul concursului, precum si
rudele de gradul I ale tuturor acestora.
Precizare
Pentru a putea fi contactat in cazul castigarii premiului unic la acest concurs, prin inscrierea in
acest concurs participantul permite inregistrarea numelui real si a unui numar de telefon
personal. Aceste informatii sunt confidentiale si vor fi folosite doar pentru functionarea normala a
concursului.
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Sectiunea 4: Mecanismul Concursului
Conform prevederilor Acordului privitor la comercializarea substitutelor de lapte matern, semnat
in 1982 intre Romania si Organizatia Mondiala a Sanatatii, alaptarea este forma cea mai
adecvata de alimentare a unui sugar, iar formulele de lapte trebuie sa constituie numai o
alternativa de necesitate. In aceste conditii, numai copilul care nu are acces la laptele matern din
cauze concrete* este normal si legal sa aiba acces la substituenti, iar orice forma de promovare
a acestora este interzisa.
Prin acest concurs, Organizatorul, sustinator activ al libertatii copilului de a fi alimentat corect,
precum si a parintilor de a alege o alimentatie sanatoasa pentru bebelusul lor, intentioneaza sa
depisteze orice forma de promovare a substituentilor de lapte matern la care sunt expusi parintii,
si vor premia jurnalistul cu cea mai eficienta contributie la monitorizarea acestor nereguli.
Jurnalistii care doresc sa participe sunt invitati sa trimita sub forma de copie (fotocopie, scan,
inregistrare video) orice element de reclama care contravine Codului International de Marketing
pentru Substituentele de Lapte Matern si regulilor IBFAN de monitorizare a incalcarii Codului* si
sa-l trimita impreuna cu formularul de inscriere in concurs (vezi Anexa 1).
Sectiunea 5: Conditii de validare
Sunt eligibili pentru participarea la concurs toti jurnalistii care se inregistreaza in concurs cu
numele real, la adresa de mail publicata pe website-ul www.handsacross.ro si care insotesc
inregistrarea de cel putin o proba valida.
Se vor admite in concurs numai probele care se pot incadra in una dintre categoriile de mai jos,
care contravin Codului International de Marketing pentru Substituentele de Lapte Matern si
regulilor IBFAN de monitorizare a incalcarii Codului*:
•

•

•

Orice material sub forma de text, fotografie, inregistrare audio sau video, continand
mentiunea sau trimiterea catre numele/denumirea unuia sau a mai multor substituente de
lapte matern, cu conditia ca acest material sa fi aparut in Romania, in mijloacele de
promovare conventionale (mass media – radio, presa scrisa, TV) sau neconventionale
(outdoor, indoor etc.),
Orice material care intruneste una sau mai multe dintre conditiile de mai sus si se afla la
dispozitia publicului larg in farmacii, spitale, cabinete medicale, saloane de cosmetica sau
alte unitati de servicii sau comert,
Orice promotie sau alt tip de stimulare a recomandarii unuia sau mai multor substituente
de lapte matern care se constata ca se afla in posesia unui cadru medical.

*Codul International de Marketing pentru Substituentele de Lapte Matern, continand atat
produsele care se incadreaza in categoria „substituente de lapte matern”, precum si formele de
promovare care sunt interzise pentru aceasta categorie de produse aici: http://www.spital-2	
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prieten.ro/. Inregistrarea probelor in concurs se va face completand o fisa de tip IBFAN pentru
fiecare proba ce pot fi gasite pe site-ul Asociatiei.
Sectiunea 6: Desemnarea castigatorilor
Juriul concursului este format din urmatorii membri:
•
•
•

Dna Dr. Anemona Munteanu, reprezentant UNICEF Romania
Dna Diana Mateescu, reprezentant IBFAN Romania
Dna Georgiana Grecu, director executiv al Consiliului Roman pentru Publicitate (RAC )

Concurentii vor fi validati de catre juriu pe baza conditiilor eliminatorii de inregistrare in concurs
(date personale reale si probe valide).
Cei trei castigatori vor fi desemnati de catre juriul concursului si va fi ales in functie de numarul
de probe valide inscrise, premiindu-se concurentii cu cele mai multe probe valide.
Castigatorii vor fi anuntati pe pagina principala a website-ul www.handsacross.ro si telefonic, la
numarul mentionat la inregistrarea in concurs, in termen de 5 zile de la incheierea concursului.
Sectiunea 7: Premiul
Concursul va avea trei premii constand in:
1.
2.
3.

Locul I – aparat de fotografiat
Locul II – un weekend la Pensiunea Popasul din Deal, Ocna Sugatag
Locul III – roadele unui pom fructifer pe durata unui an de zile

Premiul se va acorda in termen de 15 de zile de la data de incheiere a concursului.
Castigatorul nu poate ridica contravaloarea in bani a premiului castigat.

Sectiunea 8: Acordarea premiului
Numele castigatorilor va fi afisat pe www.handsacross.ro si https://zoompelapte.wordpress.com/
in termen de 5 zile de la incheierea concursului, iar castigatorul va afla cum poate intra in
posesia premiului de la reprezentantul organizatorului, care il va contacta.
Castigatorul isi poate revendica premiul pana la data de 20 septembrie 2012.
Sectiunea 9: Calendar
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Perioada de desfasurare: 12 iulie – 12 septembrie 2012.
Desemnarea si afisarea castigatorului: 20 septembrie 2012.
Sectiunea 10: Contact
Mai multe informatii referitoare la concurs aflati trimitand un e-mail cu intrebari la adresa
office@handsacross.ro.
Sectiunea 11: Dispozitii finale
Prin inscrierea in Concursul „Zoom pe lapte”, participantii confirma cunoasterea prevederilor
Regulamentului Oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la acest concurs
implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga,
numele, prenumele, localitatea de resedinta, sa poata fi facute publice de catre Organizator, in
diverse materiale tiparite, audio si video in scopul anuntarii rezultatelor Concursului, fara a avea
nici o pretentie materiala.
Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor.
Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele
drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie
asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare
pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au,
de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de
situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia
cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o
cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in
conformitate cu prevederile legii 677/2001.
Sectiunea 12: Forta majora
Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii,
inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare
care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica
termenii Regulamentului, etc.
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Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in
termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.
Sectiunea 13: Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe
cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.
Sectiunea 14: Regulamentul oficial
Regulamentul Oficial al Concursului va fi disponibil pe site-ul www.handsacross.ro incepand cu
data de 12 iulie 2012.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,
urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor
modificari.
Prin participarea la aceasta campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
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