
REGULAMENT CONCURS ”CU CAPU-N ZORI” 

 

Prezentul Regulament stabileşte principiile de desfăşurare ale CONCURSULUI 

interactiv cu premii în cadrul emisiunii zilnice matinale ”Cu capu-n zori”, denumit 

în continuare CONCURSUL. 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR 

1.1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI interactiv cu premii în cadrul 

emisiunii zilnice matinale ”Cu capu-n zori”   este  SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 

TELEVIZIUNE (SRTv), cu sediul în București, Calea Dorobanților, nr. 191, 

România, CUI 846440. 

1.2 AUCHAN  ROMANIA S.A, cu sediul social în  Bucureşti, Strada 

Brașov, nr. 25, etaj 4, Camera 1, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului 

sub nr. J40/2731/2005, Cod Fiscal RO17233051, este SPONSORUL 

CONCURSULUI 

si 

1.3 Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru 

toți PARTICIPANȚII la CONCURS. 

Prin înscrierea la CONCURS, PARTICIPANTUL declară expres că a citit, a înţeles 

şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament. 

1.4 REGULAMENTUL oficial este disponibil şi adus la cunoştinţa publicului 

pe site-ul official al ORGANIZATORULUI la tvr1.tvr.ro/emisiuni/cu-capu-n-

zori și/sau pe conturile emisiunii Facebook: @Cu capu-n zori, respectiv 

Instagram:@cucapunzori.  

ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a prelunigi, modifica şi/sau schimba 

REGULAMENTUL fără notificări prealabile, dar nu înainte de a anunţa public 

PARTICIPANȚII. 

  

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI 

vr1.tvr.ro/emisiuni/cu-capu-n-zori
vr1.tvr.ro/emisiuni/cu-capu-n-zori


2.1 CONCURSUL “Cu capu-n zori” se desfăşoară în perioada 9 noiembrie 

2020 – 31 decembrie 2021 prin intermediul telefonului cu acces direct în studioul 

din care se transmite live, pe TVR1, programul matinal ”Cu capu-n zori”. 

  

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

3.1 În data de 9 noiembrie 2020, ORGANIZATORUL va lansa CONCURS UL 

prin anunțul prezentatorilor ”Cu capu-n zori” și pe paginile oficiale de 

socialmedia ale ORGANIZATORULUI: www.tvr.ro/regulament-concurs-

cucapunzori și/sau conturile emisiunii Facebook: @Cu capu-n zori, respectiv 

Instagram:@cucapunzori. 

3.2 Emisiunea ”Cu capu-n zori”, în cadrul căreia se desfășoară 

CONCURSUL, este transmisă zilnic, de Luni până Vineri, live, pe TVR1, între orele 

6.55-7.43, 7.55-8.43 și, respectiv, 8.55-9.35 și conține trei tronsoane orare, 

separate între ele de pauze de publicitate: TRONSONUL I - 48min, TRONSONUL II 

- 48min si TRONSONUL III - 40min. 

3.3 TVR Internațional preia live exclusiv primele două tronsoane (48 minute 

+ 48 minute). 

3.4 În perioada 9 noiembrie 2020 – 31 decembrie 2020 telespectatorii sunt 

invitați să intre în direct cu amfitrionii emisiunii pentru a răspunde unei întrebări 

referitoare la conținutul desfășurat deja ori anunțat al ediției/emisiunii.  

3.5 Inscrierea PARTICIPANȚILOR la CONCURS se face exclusiv telefonic, 

prin apelarea numărului de telefon dedicat, anunțat de prezentatorii programului 

matinal ”Cu capu-n zori” și afișat  pe ecran, imediat după anunțarea începerii 

CONCURSULUI în fiecare tronson al emisiunii. Telefonul dedicat CONCURSULUI 

este apelabil din țară/din străinătate.  

3.6 Prin înscrierea la CONCURS, fiecare PARTICIPANT își exprimă acordul 

explicit pentru folosirea imaginii / conturilor online și a numelui său de către 

ORGANIZATOR, pe toate canalele acestuia, online/social media/canalele Tv, în 

scopuri de publicitate, de promovare sau de marketing și pe toate canalele SRTv, 

în perioada derulării CONCURSULUI. 

https://webmail.tvr.ro/owa/redir.aspx?REF=q1g7_RTKgnqfxY-ERh5VOBy48WuTfYrc9nORv14rc0q3pWMPKILYCAFodHRwOi8vd3d3LnR2ci5yby9yZWd1bGFtZW50LWNvbmN1cnMxaXVuaWVfMjc4MjYuaHRtbA..


3.7 In fiecare ediție ”Cu capu-n zori”, de Luni până Joi – inclusiv-, sunt 

lansate 3 întrebări, câte una în fiecare tronson orar al emisiunii. 

3.8 Premiul acordat în fiecare Tronson  constă în cupoane valorice 

(vouchere) în valoare de 200lei (TVA inclus), cu utilizare multiplă, valabile până la 

data de 23.04.2021 în orice Hypermarket Auchan, puse la dispoziție de Auchan 

Romania S.A., SPONSORUL programului matinal difuzat de ORGANIZATOR. 

Câștigătorii care nu au în localitatea lor magazine Auchan, vor putea valorifica 

cupoanele valorice (voucherele) prin cumpărături online. In acest caz,  

SPONSORUL va comunica ORGANIZATORULUI un cod special pentru online iar 

ORGANIZATORUL îl va comunica câștigătorului în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data anunțării/ declarării câștigătorului. 

3.9 Cupoanele sunt nenominale și pot fi valorificate pentru achiziționarea  

oricăror produse din magazinele Auchan, cu excepția produselor de tutun. 

Cupoanele valorice se vor valorifica o singură dată. Dacă un cupon nu este 

valorificat în întregime, câștigătorul sau terțul care îl va folosi nu va primi în 

numerar diferenţa de bani rămasă nevalorificată. 

3.10 Câștigătorii pot valorifica exclusiv cupoanele intacte (care nu 

prezintă ștersături, tentative de falsificare, nu sunt rupte sau deteriorate etc.)  

  3.11 In fiecare tronson orar al emisiunii ”Cu capu-n zori”, 

ORGANIZATORUL premiază cu vouchere (cupoane valorice) de 200 lei (TVA 

inclus) primul telespectator care intră în direct și oferă răspunsul corect la 

întrebarea  formulată de prezentatori. 

3.12 Prezentatorii pot prelua 2 sau maximum 3 telefoane de la 

telespectatori în fiecare tronson orar, până la obținerea unui răspuns corect. 

3.13 Dacă răspunsul corect nu este primit nici după preluarea a maximum 3 

apeluri telefonice de la telespectatori, premiul (voucherele) se reportează pentru 

tronsonul orar imediat următor, respectiv pentru ediția imediat următoare, 

inclusiv pentru edițiile din zilele de Vineri, după caz, când reportarea survine în 

edițiile de Joi. 

3.14 Reportarea cupoaneor valorice (voucherelor) dintr-un tronson în 

tronsonul imediat următor sau în ediția imediat următoare, inclusiv în edițiile de 



Vineri, intervine și în situația în care, indiferent de cauză, niciun telespectator nu 

sună la numărul anunțat de prezentatori și afișat pe ecran ori nu intră în legătură 

directă cu prezentatorii. 

3.15 După trei reportări consecutive, cupoanele valorice (voucherele) în 

valoare cumulată de 600lei (TVA inclus) se pot reporta pentru ediții ”Cu capu-n 

zori” transmise în zile de sărbătoare. 

3.16 Pentru zilele de Sărbători (Moș Nicolae, Moș Crăciun etc.) 

ORGANIZATORUL își rezervă dreptul să mărească valoarea premiului oferit 

pentru un răspuns corect. 

  

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 

4.1 Câștigătorii vor fi anuntați pe loc, imediat după validarea de către 

prezentatori a corectitudinii răspunsului oferit de telespectator. 

4.2 Premiul acordat, constând în cupoane valorice (vouchere), va fi trimis în 

cel mult 5 zile lucrătoare (data expediției) de la anunțarea publică a câștigătorului, 

iar expediția va fi făcută prin poștă cu confirmare de primire , exclusiv la adresa 

dictată de Câștigător operatorului telefonic cu care comunică în regia de emisie. 

Câștigătorul va trimite prin mail/ poștă copie după buletin sau orice alt document 

care să îi  ateste identitatea. 

4.3 Având în vedere respectarea măsurilor de prevenție pentru limitarea 

răspândirii virusului Sars-Cov-2, impuse la nivel național în această perioadă, 

adresa dictată de Câștigător, la care va fi expediat premiul câștigat (cupoanele 

valorice), poate diferi de adresa domiciliului stabil, din documentele de identitate 

ale câștigătorului. 

  

SECŢIUNEA 5.  DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1 CONCURSUL este deschis tuturor PARTICIPANȚILOR rezidenţi în 

România, cu vârsta peste 18 ani. 

5.2 PARTICIPANȚII la CONCURS pierd dreptul de înscriere după câștigarea 

unui premiu (cupoane valorice). ORGANIZATORUL are dreptul să îi descalifice pe 

acei PARTICIPANȚI care se înscriu/ sună de mai multe ori după câștigarea unui 



premiu (cupoane valorice) şi/sau în cazul în care constată folosirea unor metode 

special create pentru fraudarea acestui CONCURS. 

5.3 In cadrul CONCURSULUI nu au dreptul să participle angajații SRTv, 

soțul/soția acestora și rudele acestora până la gradul 2. 

5.4 Falsul în declaraţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 

 

SECŢIUNEA 6.  CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 

6. 1 Prin participarea la CONCURS, fiecare PARTICIPANT: 

-își dă acordul explicit să furnizeze/ să transmită ORGANIZATORULUI 

(SRTv) date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, 

număr de telefon, adresa e-mail, adresa/localitatea de domiciliu, adresa de 

corespondență etc., în scopul derulării CONCURSULUI, potrivit prezentului 

Regulament; 

- îi dă acordul ORGANIZATORULUI (SRTv), în mod expres şi neechivoc, să 

colecteze şi să prelucreze, inclusiv pentru marketing și publicitate, informaţiile și 

datele personale, oferite pentru participarea la CONCURS, pe toată durata 

desfășurării acestuia. 

6.2 Prezentul REGULAMENT este valabil pe perioada desfășurării 

CONCURSULUI, respectiv până la 31.12.2020. 

6.3 ORGANIZATORUL va păstra confidenţialitatea cu privire la datele 

personale ale PARTICIPANȚILOR şi le va utiliza numai în scopurile stabilite 

prin prezentul REGULAMENT. 

6.4 În conformitate cu Regulamentul EU nr. 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor), ORGANIZATORUL are obligația 

de a administra datele personale ale PARTICIPANȚILOR la CONCURS în condiții 

de siguranță și numai pentru scopurile specificate în prezentul REGULAMENT. 

 

SECTIUNEA 7.  PUBLICAREA REGULAMENTULUI  



7.1 REGULAMENTUL oficial al CONCURSULUI este disponibil în mod 

gratuit pe site-ul ofical al TVR www.tvr.ro/regulament-concurs-cucapunzori și/sau 

pe conturile emisiunii Facebook: @Cu capu-n zori, respectiv 

Instagram:@cucapunzori şi poate fi pus la dispoziţie şi în formă tipărită la 

Registratura TVR. 

  

SECȚIUNEA 8.  RESPONSABILITATEA 

8.1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI nu are nicio răspundere și nu va 

putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de 

către PARTICIPANȚI. 

8.2 ORGANIZATORUL va acorda premiul numai acelei persoane ale cărei 

date sunt comunicate și trimise în cadrul CONCURSULUI, în conformitate cu 

prevederile prezentului REGULAMENT. 

8.3 ORGANIZATORUL nu are obligația de a purta corespondența privitoare 

la solicitările necâștigătoare. ORGANIZATORUL va îndeplini și va suporta costul 

pentru toate formalitățile necesare pentru acordarea Premiului în termenul 

prevazut în REGULAMENT. 

8.4 ORGANIZATORUL nu va putea fi tras la răspundere pentru suspendarea 

sau încetarea CONCURSULUI în orice stadiu, datorită intervenirii unor 

evenimente de forță majoră. 

8.5 Prin participarea la CONCURS, PARTICIPANȚII declară că sunt de acord 

și că nu vor solicita, în nicio modalitate, niciun fel de reparare materială ori de 

orice altă natură și că nu vor formula plângeri/sesizări împotriva 

ORGANIZATORULUI în cazul în care, dar fără a se limita la, sunt întâlnite situații 

în care: (i) înscrierile la CONCURS nu ajung la ORGANIZATOR datorită unor erori 

de trafic și/sau gestionare în servere; (ii) înscrierile la CONCURS ajung în altă 

formă/format de natură a face imposibilă participarea la CONCURS; (iii) înscrierile 

la CONCURS ajung cu o întârziere nejustificată, din cauza unor probleme tehnice 

și/sau de trafic; (iv) exista erori de conectare la rețeaua de internet/telefonie 

și/sau la serviciul de date al PARTICIPANTULUI; (v) serviciul de internet/ telefonie 

devine indisponibil sau se restrânge în teritoriul unde se desfașoară 

https://webmail.tvr.ro/owa/redir.aspx?REF=q1g7_RTKgnqfxY-ERh5VOBy48WuTfYrc9nORv14rc0q3pWMPKILYCAFodHRwOi8vd3d3LnR2ci5yby9yZWd1bGFtZW50LWNvbmN1cnMxaXVuaWVfMjc4MjYuaHRtbA..


CONCURSUL, din cauze de forță majoră și/sau revizii tehnice neașteptate, (vi) 

altele asemenea. ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a lua toate măsurile 

pentru a evita fraudarea CONCURSULUI.  

8.6 PARTICIPANȚII declară în mod expres că au înțeles și sunt de acord ca 

în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament pot fi descalificați din 

CONCURS. 

  

SECȚIUNEA 9.  DISPOZIȚII FINALE 

9.1 Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru 

toţi PARTICIPANŢII. Prin participarea la CONCURS , PARTICIPANTUL declară 

expres că a citit, a înţeles si este de acord cu termenii si condiţiile prezentului 

REGULAMENT. 

9.10 ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba 

REGULAMENTUL fără notificare prealabilă.  

9.11 REGULAMENTUL intră în vigoare de la data publicării sale pe site-

ul/conturile oficiale ale SRTv/ emisiunii. 

9.12 ORGANIZATORUL nu îşi asumă nicio răspundere pentru eventualele 

erori de transmitere şi/sau recepţionare a răspunsurilor, erori  datorate unor terţi 

(operatori de telefonie fixă sau mobilă), care pot duce la imposibilitatea de 

înregistrare/înscriere a PARTICIPANȚILOR, atribuire sau ridicare a premiului. 

 

SECȚIUNEA10.  LITIGII  

10.1 În cazul unor litigii apărute între ORGANIZATOR și PARTICIPANȚII la 

CONCURS, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă 

rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile vor înainta litigiul spre soluționare 

instanțelor competente din raza teritorială a sediului social al 

ORGANIZATORULUI. 

10.2 PARTICIPANTUL declară în mod expres că a citit si înțeles 

REGULAMENTUL și acceptă termenii și condițiile acestuia. 

  

REGULAMENT întocmit în data de 03.11.2020. 



 


