REGULAMENT CONCURS „ÎN GRĂDINA DANEI”
Art. 1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorul concursului interactiv cu premii „ÎN GRĂDINA DANEI" este SOCIETATEA
ROMÂNA DE TELEVIZIUNE, cu sediul în Calea Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, Bucureşti,
România, CUI 846440. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru
toţi participanţii. Prin înscrierea şi participarea la concurs, participantul declară expres că a
citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.
Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.tvr.ro. Organizatorul
îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba Regulamentul, dar nu înainte de a anunţa
public participanţii.
Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin
participarea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu
termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa
publicului pe site-ul www.tvr.ro.

Art. 2. DURATA CONCURSULUI ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul interactiv cu premii „ÎN GRĂDINA DANEI” se desfăşoară în perioada iulie 2017
- august 2017, în cadrul emisiunii În grădina Danei, difuzată în fiecare duminică, începând cu
ora 10.00, la TVR 1.

Art. 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
3.1. Pentru a câştiga unul dintre cele 3 premii puse în concurs , un premiu fiind format dintrun pachet de 7 cărţi, trebuie să:
urmăreşti emisiunea în fiecare duminică la TVR 1
răspunzi corect la întrebarea din timpul emisiunii
trimiţi răspunsul în plic prin poştă la adresa TVR - pentru emisiunea În grădina Danei,
str. Calea Dorobanţilor 191, sector 1, Bucureşti
3.2. Nu sunt înscrişi la extragerea premiilor cei care au trimis răspunsuri greşite, nu au
completat corect datele de identificare sau care nu trimit la timp răspunsul corect aferent
etapei de concurs.
3.3. Pentru extragerea premiilor sunt luate în considerare doar răspunsurile corecte şi
plicurile complete trimise în timpul concursului.
3.4. Un plic este valid dacă:
conţine răspunsul corect la întrebare
are menţionat pe el NUME ŞI PRENUME, ADRESĂ, LOCALITATE, JUDEŢ.
3.5. Concursul este lansat în cadrul emisiunii În grădina Danei.
3.6. Întrebarea va fi anunţată public în ediţiile anterioare extragerii unui plic câştigător pentru fiecare premiu în parte - şi este stabilită de echipa de realizatori ai emisiunii
3.7. Având în vedere că emisiunea este înregistrată, extragerea plicului câştigător se va
înregistra, rezultatul fiind difuzat în cadrul emisiunilor cf art. 5.
3.8. Premiile sunt oferite de EDITURA CASA - sponsor al concursului.
3.9. Întrebările concursului vor fi anunţate în toate ediţiile emisiunii, pe întreaga perioadă de
desfăşurare a concursului.
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Art. 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
4.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română sau cetăţeni
străini rezidenţi ai României, având vârsta peste 18 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile
prevăzute de prezentul Regulament oficial.
4.2. Nu pot participa la acest concurs angajaţii Organizatorilor şi ai Sponsorului, rudele
acestora de gradul I şi afini (copii, părinţi, soţul/soţia). Prin înscrierea la concurs,
participanţii declară pe proprie răspundere faptul că nu sunt angajaţi SRTv şi nici rude de
gradul I inclusiv ai unor angajaţi SRTv. Falsul în declaraţii se pedepseşte conform legislaţiei
în vigoare.
4.3. Scrisorile cu răspunsurile la întrebările comunicate în cadrul emisiunii tv vor fi însoţite
în mod obligatoriu de datele de identificare: nume – prenume si adresa. Lipsa datelor va
duce la descalificarea automată.
4.4. Câştigătorii concursului vor pune la dispoziţia sponsorului şi a reprezentantului SRTV o
copie după buletin/carte de identitate
4.5. Câştigătorul nu poate solicita contravaloarea în bani a premiului.
4.6. Participarea la acest concurs este gratuită.
4.7. Câştigătorii nu vor plăti impozit aferent premiilor ce depăşesc, conform Codului fiscal,
valoarea minimă legală neimpozabilă (impozitul aferent premiilor).
4.8. Prin înscrierea la concurs,respectiv prin trimiterea răspunsurilor în plic, participanţii
declară pe proprie răspundere ca au citit şi înţeles prezentul Regulament.

Art. 5. PREMIILE ŞI MODALITĂŢI DE ACORDARE
5.1. Desemnarea câştigătorilor se va face de către prezentatorul/producătorul emisiunii ori
de către invitaţii săi, prin tragere la sorţi.
Corectitudinea răspunsului şi respectarea condiţiilor de participare în ceea ce priveşte datele
de identificare (adresa/nume-prenume) se vor stabili în momentul extragerii, garantând că
operaţiunea de desemnare va fi corectă cu respectarea întocmai a prezentului Regulament.
5.2. Premiile constau în oferirea de către Sponsor a unui pachet format din 7 carti pentru
fiecare etapa de concurs.
5.3. Extragerea şi anunţarea publică a câştigătorilor va fi facută în cadrul emisiunilor difuzate
astfel :
- 16 iulie, 6 si 27 august.
5.4. Perioada de desfăşurare a concursului, respectiv toate datele menţionate mai sus, se
pot modifica şi se anuntă în prealabil.
5.5. Participanţii care au câştigat deja un premiu pot câştiga şi unul dintre celelalte premii,
ei putând participa cu un număr nelimitat de plicuri.
5.6. Premiile vor fi expediate câştigătorului de către sponsorul emisiunii, EDITURA CASA, în
maxim 20 de zile lucrătoare de la extragere.
5.7. Sponsorul va trimite, oriunde în ţară, premiul fiecărui câştigător în parte, obţinând de la
acesta o copie după C.I., copie pe care o va remite şi SRTv.
5.8. Producătorul va aduce la cunoştinţa sponsorului numele şi datele câştigătorului cel mai
devreme în momentul difuzării extragerii, nu mai târziu de 48 ore de la difuzare.
5.9. Organizatorii Concursului nu pot fi făcuţi responsabili de situaţia în care câştigătorul nu
intra în posesia premiului din cauze care ţin de culpa participantului (ex: completarea
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incorectă a datelor de înscriere la concurs, răspunsul târziu sau deloc al solicitării
Organizatorilor, lipsa de la domiciliu în mod repetat etc).
5.10. Premiile neacordate în cadrul concursului se raportează.
Art. 6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
6.1. Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de
intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a
se adresa justitiei. SRTv va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs.
Dupa închierea concursului, toate datele concurenţilor din prezentul concurs vor fi şterse
definitiv.
6.2. Prin înscrierea la concurs, concurentul îşi exprimă expres şi neechivoc consimţământul
ca datele sale personale să fie prelucrate de SRTv doar în scopul prezentului concurs.
Art. 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI
7.1. Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.tvr.ro.

Art. 8. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI
8.1. Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
Organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa public decizia.
Art. 9. TAXE ŞI IMPOZITE
9.1. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal.
9.2. Impozitele aferente premiilor vor fi plătite de SRTv în numele câştigătorului.
9.3. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile
câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.
Art. 10. LITIGII
10.1. Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la acest concurs se vor
rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor
judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.
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