Regulamentul emisiunii quiz “Fețe – Fețe”
Capitolul I. Desfășurarea emisiunii:
1.1. Emisiunea tip quiz intitulată “Fețe – Fețe”, numită în
continuare și “emisiune/ concurs/program tv”, este o producție
SRTV realizată în baza unui format extern furnizat de doamna Ana
Maria Mazilu (Coordonator general implementare format) și
difuzată de SRTV zilnic, de luni până vineri (inclusiv), prin
intermediul postului de televiziune “TVR 1”;
1.2 Emisiunea se desfasoară sub forma unui concurs de cunoștințe
cu privire la meserii și meșteșuguri, la care participa de fiecare
dată câte doi concurenți. Fiecare ediție a emisiunii va avea câte 2
etape;
1.3 Concurenții participanți în emisiune sunt stabiliți de către
Coordonatorul general, în urma castingurilor organizate și având
în vedere relevanța de conținut și vizuală a emisiunii;
1.4 În prima etapă a emisiunii, concurenții vor răspunde la un set
de 12 întrebări despre meserii și meșteșuguri lansate de
Prezentatorul emisiunii (Gianina Corondan). Întrebările și
răspunsurile corecte vor fi furnizate de către scenaristul emisiunii.
Concurentul care apasă cel mai rapid butonul cu semnal sonor la
fiecare întrebare va fi cel care poate da răspunsul.
1.5 În cadrul fiecărei ediții a emisiunii “Fețe – Fețe” vor fi prezente
câte 6 personaje, denumite în continuare “fețe”. Fiecare dintre
aceste “fețe” are o meserie. Concurentul care a răspuns corect
întrebării lansate de Prezentator poate alege una dintre “fețe” și îi
poate ghici meseria/ocupația numai evaluând prezența fizică și
atitudinea “feței” alese. Nici una dintre “fețe” nu are dreptul să
comunice cu concurenții.
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1.6 În cazul în care concurentul a ghicit meseria/ocupația “feței”
alese, el va acumula un punctaj și “fața” respectivă va ieși din
platou (va fi eliminată). În cazul în care concurentul nu a ghicit,
“fața” se va întoarce la locul său din platou putând fi aleasă din
nou, iar concurentul nu va primi nici un punct;
1.7 Prima etapă a concursului se încheie în momentul în care setul
de 12 întrebări se epuizează. Punctajul fiecăruia dintre concurenți
este contabilizat de către Prezentator;
1.8 Prezentatorul îl va invita pe concurentul cu punctaj mai mic să
părăsească platoul, iar pe concurentul câștigător îl va invita să
participe la o a doua etapă a emisunii;
1.9 În cea de-a doua etapă, concurentul câștigător va ghici între
care dintre cele 6 “fețe” prezente în platou există o relație de
rudenie directă. De fiecare dată există 2 “fețe” înrudite.
Concurentul poate beneficia și de un indiciu cu privire la tipul de
înrudire (mamă-fiică, frate-soră, etc), cu condiția înjumătățirii
punctajului obținut până în acel moment;
1.10 Prezentatorul este cel care oferă indiciul, dar numai după ce
concurentul ghicește meseria unei persoane din public, aleasă
chiar de concurent, în mod aleator. Dacă reușește să ghicească,
atunci intră în posesia indiciului. Dacă nu, va trebui să ghicească
gradul de rudenie fără a primi vreo informație suplimentară;
1.11 Dacă concurentul ghicește gradul de rudenie dintre 2 “fețe”,
atunci el este declarat câștigătorul emisiunii și punctele sale se
transformă în bani. Câștigătorul emisiunii este invitat să participe
și în următoarea ediție, alături de un nou concurent;
1.12 Dacă concurentul nu ghicește, atunci emisiunea nu are nici
un câștigător;
2

1.13 Concursul emisiunii tv “Fețe – Fețe” se va desfășura în
perioada 24 aprilie 2019 – 9 iunie 2019. Difuzarea emisiunii va
avea loc zilnic, luni-vineri, de la ora 19:00, in perioada 6 mai 2019
– 14 iunie 2019.
Decizia Coordonatorului general și a Producătorului cu privire la
orice dispută intervenită în cadrul oricărei editii a emisiunii va fi
definitivă şi obligatorie.

Capitolul II. Premiul:
2.1 Punctajul final obținut de concurentul câștigător al emisiunii
(dacă acesta există) se transformă în bani după formula 1 punct =
1 leu (net);
2.2 Premiul pentru concurentul câștigător al fiecărei ediții va fi
oferit de SRTV.

Capitolul III. Participarea la emisiunea concurs:
3.1 Prin semnarea prezentului Regulament si acceptarea
participarii la emisiune concurentul garantează că:
3.1(1) Coordonatorul general și Producatorul nu au făcut nici o
promisiune de nici un fel în vederea participării sale la emisiuneaconcurs;
3.1(2) După realizarea filmărilor/transmisiilor la care va participa
nu va interzice Producatorului difuzarea/exploatarea emisiuniiconcurs, a imaginii, a vocii și/sau numelui concurentului în
contextul promovării emisiunii sau în situații cu caracter
exemplificativ.
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3.2 Prin semnarea prezentului Regulament și acceptarea
participării la emisiune, concurentul și “fețele” confirmă că:
3.2(1) Au luat la cunoștință conceptul şi structura emisiunii;
3.2(2) Eliberează în avans Producatorul de orice acţiuni în justiţie,
pretenţii, daune interese sau solicitări pentru afectarea imaginii
sociale, atragerea dispretului public, vătămare corporală ori deces
sau pagube materiale survenite în urma sau legate în orice fel de
participarea concurentului la emisiunea-concurs ori exploatarea
ei;
3.2(3) Înţeleg și acceptă faptul că orice apariţie în cadrul emisiunii
(repetitii, întregistrări, etc) este destinată exploatării emisiuniiconcurs, promovarii acesteia, nelimitat în timp, spațiu ori ca
număr ori modalitați de promovare şi prin orice mijloc.
3.3 Producatorul și Coordonatorul general vor asigura toate
condițiile tehnice necesare realizării, producerii, înregistrării,
desfășurării și difuzării în cadrul programelor stației “TVR1” a
emisiunii- concurs.
3.4 Concurenții se obligă să participe la emisiunea-concurs
pregatită de Producator și de Coordonatorul general în locațiile și
la datele stabilite de aceștia, precum și în condițiile stabilite de
Producator și se obligă să se supună la timp și necondiționat
tuturor hotărârilor reprezentanților Producatorului referitoare la
emisiunea-concurs.
3.5 Concurenții își vor asigura singuri vestimentația cu care se vor
prezenta la emisiune.
3.6 Producătorul poate face o normă corespunzătoare, în orice
moment al concursului, pentru orice nu este prevăzut în acest
regulament sau poate modifica prezentul regulament și decizia
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trebuie să fie acceptată de concurenți.
3.7 Concurenții eliminați la oricare dintre edițiile emisiuniiconcurs se supun pâna la sfarșitul emisiunii (14.06.2019) regulilor
concursului, neavând nici o pretenție (de natură financiară sau de
altă natură) de la Producator sau de la Coordonatorul General.
3.8 Concurenții care participă la emisiune se obligă în mod expres
să răspundă solicitărilor Producatorilor, să respecte formatul
emisiunii, să rămână în studiourile de înregistrare tot timpul
necesar pentru repetiția și desfășurarea emisiunii-concurs.
Considerând că participarea la emisiunea-concurs este voluntară,
precum și costurile care implică producerea emisiunii,
Producătorul poate cere despagubiri corespunzator acestor
costuri, daune și prejudicii participanților care, fără o cauză
justificată, decid să abandoneze desfășurarea emisiunii înainte ca
aceasta să fie încheiată.
3.9 Producătorul și Coordonatorul general își rezervă dreptul de a
elimina orice concurent care nu respectă prezentul regulament
sau contractul de participare, care are o atitudine
necorespunzătoare, care creează probleme înainte/în timpul
derulării emisiunii.
3.10 Nu pot participa la acestă emisiune-concurs persoanele sau
rudele - până la gradul doi de rudenie ale acestora - care lucreaza
la TVR 1.
3.11 Dacă din cauze obiective și iremediabile un concurent nu
poate participa la ediția în care trebuia să participe conform
indicațiilor producătorului și prezentului regulament, acesta va fi
înlocuit de către Producator cu un alt concurent la alegerea
Producatorului și a Coordonatorului general.
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Capitolul IV. Aspecte generale:
4.1 Prezentul regulament se referă la participarea concurenților la
emisiunea-concurs “Fețe – Fețe”, ce va fi difuzată de postul de
televiziune TVR 1.
4.2 Nici o renunţare, modificare sau anulare a unei clauze
contractuale nu va fi considerată validă decât dacă va fi făcută în
scris şi semnată de Producător.
4.3 Regulile și prevederile din prezentul regulament vor fi
obligatorii de îndeplinit pentru toți concurenții care participă la
emisiunea-concurs.
4.4 Prezenţa și participarea la emisiunea-concurs a concurenților
acceptați de către Producător și care au acceptat condițiile
contractuale și ale prezentului Regulament, sunt obligatorii.
Participanții la emisiune acceptă conținutul și desfășurarea
emisiunii conform desfășurătorului emisiunii și indicațiillor
Producatorului.
4.5 Câștigătorii trebuie să accepte premiile oferite. Dacă printr-o
oarecare circumstanță, câștigătorul decide să nu accepte premiul,
acesta va pierde toate drepturile referitoare la premiul în cauză, în
integralitatea sa. Renunțarea la premiu se va face în scris sau prin
alte acte/fapte din care să rezulte în mod neechivoc, conform
aprecierii Producatorului, intenția respectivului câștigător de a nu
accepta premiul. În nici un caz Producatorul NU va putea înlocui
premiul.
4.6 Producătorul își rezervă dreptul de a lua orice decizie
referitoare la buna desfășurare a emisiunii-concurs.
4.7 Producătorul este singurul în măsură a stabili și a aduce
modificări/completări scenariului, regiei, regulamentului și
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oricăror alte elemente ale emisiunii-concurs sau ale activităților ce
au legatură cu această emisiune-concurs.
4.8 Producătorul va lua hotărârea finală în toate privinţele
(inclusiv cele privind alegerea participantilor şi deciziile legate de
emisiune), în acest sens Producătorul rezervându-şi dreptul de a
schimba, adăuga, înlătura, modifica aceste reguli. Modalitatea de
acordare a punctajelor emisiunii-concurs la care vor participa
concurenții va fi hotărâtă numai de către Producător.
4.9 Eventualele contestații referitoare la desfășurarea sau
conținutul emisiunii vor fi adresate Producătorului și vor fi
soluționate de către Producător. Soluția oferită de Producător va
fi definitivă şi obligatorie.
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