REGULAMENT OFICIAL CONCURS „Întrebări MARI şi mici”
OBIECTUL CONCURSULUI
Editura NICULESCU SRL lansează concursul național „Întrebări MARI şi mici”, adresat copiilor. Concursul
este organizat cu scopul de a încuraja lectura în rândul copiilor, recompensându-i pe aceştia cu câte trei
premii anuale: un waveboard, o pereche de căşti audio şi un joc de societate Jenga.

ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

DURATA CONCURSULUI
Concursul se desfășoară în perioada 25.05.2018 - 31.12.2019.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
La concurs pot participa toţi copiii ai căror părinţi achiziţionează toate cele şase titluri din seria „Întrebări
Mari şi mici”.
Pentru copiii cu vârstă mai mică de 18 ani, formularele de participare vor fi completate și cu datele
părinților. Persoanele cu vârsta de peste 18 ani pot completa formularul de participare fără datele
părinţilor.
Nu pot participa la concurs: angajaţii Editurii NICULESCU, traducătorii cărţilor care prezintă obiectul
concursului şi rudele acestora până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi copiii minori care nu au
consimţământul părinţilor, oferit implicit prin înscrierea la concurs cu datele lor personale.

CUM SE DESFĂŞOARĂ CONCURSUL
În perioada 25.05.2018 – 31.12.2019, vă puteţi înscrie la concurs parcurgând următoarele etape:
– completați datele de pe talonul aflat la sfârşitul oricăreia dintre cele şase cărţi din seria „Întrebări MARI şi
mici”;
– lipiți cele 6 (şase) abţibilduri pe pagina de la sfârşitul cărţii, conform indicaţiilor scrise;
– fotografiați în clar ultima pagină din carte – care să conţină atât datele completate în talon, cu bifarea
acordului de participare la concursul „Întrebări MARI şi mici”, precum şi cele 6 (şase) abţibilduri lipite în
locurile corespunzătoare de pe macheta;
– trimiteți această fotografie pe adresa: kids@niculescu.ro
Aceşti paşi dovedesc achiziţionarea celor 6 (şase) cărţi din serie (Reţelele Sociale, cum funcţionează ele?; La
ce folosesc banii?; Ce să mănânci pentru a fi puternic?; Cum se face pipi în spaţiul cosmic?; Fete sau băieţi,
în fond, ce contează?; De ce trebuie să muncim?) şi vă înscriu automat în concurs. Talonul trebuie completat
lizibil şi folosind un instrument de scris care nu este creion.
După încheierea perioadei de înscrieri, câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi pe
http://random.org și anunțati, în cazul primei extrageri, în perioada 10-20 decembrie 2018, iar pentru cea
de-a doua extragere, în perioada 10-20 decembrie 2019. Dacă în acest interval câștigătorul nu îşi confirmă
datele de contact, nu îşi revendică premiul sau renunță la el, Editura NICULESCU îşi rezervă dreptul de a
oferi premiul unui alt participant la concurs, desemnat la rândul său prin extragere la sorţi pe
http://random.org.

CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI
Numele câştigătorilor concursului „Întrebări MARI şi mici” vor fi anunţaţi pe site-ul www.niculescu.ro, pe
pagina de Facebook https://www.facebook.com/EdituraNiculescu/ şi contactaţi personal, în vederea intrării
în posesia premiului.

PREMIILE
Vor exista două extrageri, cu câte trei câştigători cărora li se vor acorda Premiul I, Premiul II şi respectiv
Premiul III.
Premiile vor fi oferite prin extragere la sorţi pe http://random.org, după cum urmează:
– primul număr generat corespunde Premiului I – un waveboard;
– al doilea număr generat corespunde Premiului II – o pereche de căşti audio bluetooth,
– al treilea număr generat corespunde Premiului III – un joc de societate Jenga.
Câştigătorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor.

RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și
să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor expuse de către Organizator prin prezentul Regulament
Oficial.
Participarea la concurs constituie acordul ca numele câștigătorului să poată fi făcut public și utilizat gratuit
în diverse materiale de promovare ale Organizatorului.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări
necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor
prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câștigătorilor în
cadrul acestui concurs.
Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ale Legii nr. 506 din 2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția
datelor).
Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze și să utilizeze, pe durata concursului, datele personale ale
participanților la prezentul concurs conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.
Prin bifarea și trimiterea datelor personale din talonul de participare de la sfârşitul cărţii, participanții sunt
de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, în scopul prelucrării şi alegerii
câştigătorilor, pe toată durata concursului. Participanţii pot alege şi să primească informaţii despre cărţile
sau ofertele Editurii NICULESCU. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi
datele lor personale.
Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi:
dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor
(art. 14) și dreptul de opoziție (art. 15).
Editura NICULESCU SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal nr. 27194 / 23.01.2013.

