
Regulamentul oficial al concursului
"Transilvania Rally – concurs de design pentru imprimeuri tricouri”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.
Organizatorul concursului este Napoca Rally Academy (prin CS Motorhome Napoca Rally 
Team). 
Concursul se va derula sub incidenta (conform) prezentului regulament care este obligatoriu pentru
toti participantii. 
In conformitate cu prevederile art. 50 din O.G.99/2000, regulamentul de participare/desfasurare 
este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si 
obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba 
regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI.
Concursul "Transilvania Rally – concurs de design pentru imprimeuri tricouri” se va 
desfasura in perioada 12 – 24 aprilie 2017 si urmeaza sa fie organizat si desfasurat pe 
teritoriul Romaniei, prin intermediul retelei de socializare Facebook, pe pagina Transilvania 
Rally https://www.facebook.com/Transilvaniarally
Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada concursului pe parcursul derularii acestuia,
dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.
Concursul  "Transilvania Rally – concurs de design pentru imprimeuri tricouri” este accesibil 
tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesoarele unui buletin de identitate 
sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat) pana la data inceperii concursului, au peste 18 ani 
si care apreciaza si urmaresc pagina https://www.facebook.com/Transilvaniarally. 

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI.
Pentru a putea participa la acest concurs si pentru a se inscrie in mod oficial in concurs, este 
obligatoriu ca participantii sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul regulament.

Detaliile si instructiunile de realizare a lucrarii sunt detaliate in “Anexa 1 – Instructiunile 
concursului si de realizare a machetei grafice pentru imprimeurile de tricouri “ – ultima 
pagina a acestui regulament.

4.1 Scopul concursului: realizarea unei macheta grafice de imprimeu pentru tricouri destinate 
fanilor/spectatorilor de raliu care sa combine intr-un mod armonios, unitar si modern elemente 
grafice specifice orasului Cluj-Napoca si ale evenimentului Transilvania Rally impreuna cu unele 
elemente grafice generale sau conventionale de reprezentare a raliurilor. Lucrarea castigatoare va 
fi imprimata pe tricouri a caror destinatie va fi purtarea lor de catre fani/spectatori pe de-o parte si 
de promovare a orasului Cluj-Napoca in toate etapele campionatului european TER 2017, pe de 
alta parte. Tricourile astfel imprimate pot fi oferite cu titlu gratuit in diferite concursuri si campanii de
promovarea a municipiului Cluj-Napoca si a evenimentului BT Transilvania Rally powered by 
Ford dar vor face si obiectul comercializarii lor in vederea sustinerii pilotului Simone Tempestini in 
participarea sa in Campionatul Mondial de Raliuri WRC2.
4.2 Mecanismul concursului: 
4.2.1 Inscrierea la acest concurs este posibila numai prin intermediul e-mailului, in perioada 
12.04.2017 - 19.04.2017. Se considera inscris in concurs si respectiv Participant, oricine trimite 
pe adresa concurs@transilvaniarally.ro una sau mai multe machete grafice care reprezinta 
imprimeuri pentru  tricourile destinate fanilor si spectatorilor si foloseste obligatoriu subiectul 
mesajului “Concurs design imprimeuri tricouri”. 
4.2.2 Toate lucrarile inscrise in concurs, care indeplinesc conditiile de participare, vor fi postate pe 
pagina de facebook https://www.facebook.com/Transilvaniarally incepand cu 20 aprilie 2017
intr-un singur album. Toate propunerile de machete grafice inscrise in concurs vor fi moderate de 
Organizator inainte de a fi postate public pe pagina de facebook. Preselectarea (moderarea) lor 
este un proces preliminar, aprobarea unei lucrari/machete nu va reprezenta garantia ca aceasta 
respecta termenii si conditiile Regulamentului si ca nu ar putea fi descalificata. Persoanele 
participante au posibilitatea de a se eticheta si de a distribui imaginea/imaginile si concursul pe 
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facebook. Inscrierea in acest concurs exprima acordul persoanelor participante ca organizatorul sa
le faca publice imaginile trimise in vederea participarii la concurs. Propunerile pot fi trimise in 
format .jpg, .png sau .gif si nu trebuie sa aiba o dimensiune mai mare de 2MB. De asemenea, 
fiecare fisier trebuie sa aiba un nume de maxim 30 de caractere, ales de participant.
4.2.3 Lucrarea/macheta grafica care va primi cele mai multe aprecieri (Likes) pe pagina de 
facebook https://www.facebook.com/Transilvaniarally va fi desemnata castigatoarea 
concursului. Participantul al carui design de imprimeu pentru tricouri va fi desemnata lucrarea 
castigatoare, va trebui sa trimita Organizatorului, in maxim 24 de ore de la validarea premiului, 
macheta grafica intr-un format vectorial sau bitmap, scara 1:1, cmyk, 300dpi.
In cadrul concursului, castigatorul are dreptul de a castiga un singur premiu. Castigatorul nu poate 
primi contravaloarea premiului in bani. Prin participarea la acest concurs participantii sunt de acord
cu regulile si conditiile prezentului regulament.
Nu vor fi incluse in tragerea la sorti imaginile preluate de pe internet de tipul royalty – free sau din 
diverse colectii platite si nici cele care prezinta urme indoielnice de autenticitate.

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI 
In cadrul acestui concurs se vor acorda urmatoarele premii:

- 1 premiu x un loc de shakedown la Transilvania Rally 2017 in valoare de 1000 euro, pentru 
castigatorul concursului (locul 1).

- Doua premii constand in obiecte promotionale oferite de organizator si partenerii Bt 

Transilvania Rally powered by Ford, pentru locurile 2 si 3.

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR.
In cadrul acestui concurs acordarea premiilor se va face in functie de aprecierile primite de fiecare 
fotografie in proportie de 50% si de punctele primite din partea juriului format din reprezentanti ai 
Organizatorului si partenerilor BT Transilvania Rally powered by Ford 2017. Lucrarea care va 
acumula cele mai multe puncte (1 Like = 1 punct si 1 vot/membru al juriului = 1 punct) va fi 
desemnata castigatoarea concursului.
Persoanele castigatoare ale premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au 
posibilitatea de a primi contravaloarea in bani si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor 
castigate.
Persoanele castigatoare vor fi anuntate public pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/Transilvaniarally unde se desfasoara concursul si acestea trebuie 
sa urmeze instructiunile din anunt (de exemplu: sa lase un mesaj pe email cu datele de contact 
pentru a fi contactate in vederea acordarii premiului, in cel mult 24 de ore de la postarea 
anuntului). Vor fi contactate de catre Organizator in termen de 2 zile lucratoare dupa incheierea 
concursului, pentru a primi informatii referitoare la premiul castigat si procedura care trebuie 
indeplinita pentru a intra in posesia premiului. In cazul in care Organizatorul din motive 
independete de el nu poate lua legatura cu castigatorul, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi oferit
urmatoarelor persoane extrase.
Premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de maxim 11 zile de la confirmarea lor, dupa 
verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a
fost verificata indeplinirea tuturor conditiilor de concurs, stipulate in prezentul regulament.
Premiul nu poate fi acordat castigatorului de drept, ci va fi acordat concurentului urmator in 
clasamentele aferente fiecarui tip de premiu, in urmatoarele conditii:
- daca persoana castigatoare nu a indeplinit toate conditiile din prezentul regulament;
- daca nu poate sau nu vrea sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a beneficia de 
premiul castigat;
Castigatorii vor fi rugati sa furnizeze numele complet, adresa, numarul de telefon si toate celelalte 
date in mod corect, pentru a putea fi intocmite toate documentele necesare pentru acordarea 
premiului din concurs. Organizatorul are dreptul sa foloseasca datele castigatorilor in scopuri 
publicitare pentru promovarea acestei competitii pe durata desfasurarii ei, dar numai cu acordul 
acestora.
Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de facebook  a 
Organizatorului, pana cel tarziu la data de 25 aprilie 2017.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE.
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Organizatorul concursului va acorda premiul persoanelor castigatoare in conformitate cu 
specificatiile acestui regulament. Orice hotarare asupra concursului luata de catre Napoca Rally 
Academy este finala si nu se supune nici unui recurs. Napoca Rally Academy nu se va implica in 
nici un schimb de corespondenta si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la 
competitie, castigator, probleme procedurale sau rezultatele competitiei.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.
Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la 
prezenta competitie in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. Prin participarea la acest 
concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima 
acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a 
Organizatorului, in scopul participarii la acest concurs.
Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, modificarea, 
stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.
Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public.
Participarea la concurs presupune acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele lor 
va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare.
Datele castigatorilor se vor pastra in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale.

SECTIUNEA 10. LITIGII.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale 
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI.
Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a 
Organizatorului.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI.
Regulamentul concursului este disponibil pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/Transilvaniarally si pe site-ul www.transilvaniarally.ro.
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui 
regulament.
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Anexa 1 – Instructiunile concursului si de realizare a machetei grafice pentru imprimeurile
de tricouri

1. Propunerile de design pentru imprimeurile de tricouri trebuie sa contina obligatoriu: 
 siglele: Visit Cluj, Napoca Rally Academy, TER si camila raliului [camila_TRS]
 elemente vizuale reprezentative pentru Cluj-Napoca 
 elemente grafice generale si conventionale pentru raliuri (competitii de motorsport)
Optional si in functie de aspectul vizual al lucrarii pot fi adaugate si siglele Banca Transilvania si 
Ford.
2. Siglele care trebuie folosite in reprezentarea grafica se vor descarca de la adresa 

http://transilvaniarally.ro/concurs-design-tricouri/ .
3. Imprimeul trebuie sa fie realizat cel putin pentru pe pieptul tricoului. Dimensiunea optima in 

care ar trebui sa se incadreze reprezentarea grafica pentru imprimeul de pe piept ar trebui sa fie 
A4. Se pot folosi pentru personalizare grafica atat manecile cat si spatele tricoului, acest lucru 
nefiind obligatoriu si ramanand la alegerea participantului iar transpunerea sa in realitatea va fi la 
alegeeara Organizatorului.

4. Propunerile de design pot fi prelucrate digital sau desenate de mana, trebuie sa fie creatii 
unice ale concurentilor si sa fie trimise pentru concurs in culorile originale (color sau alb negru, la 
alegerea concurentului) in format .jpg, .png sau .gif dar nu trebuie sa aiba o dimensiune mai mare 
de 2MB. De asemenea, fiecare fisier trebuie sa aiba un nume de maxim 30 de caractere, ales de 
participant. Castigatorul trebuie sa poata trimite in maximum 24 de ore de la validarea premiului 
fisierul cu lucrarea castigatoare intr-un format vectorial sau bitmap, scara 1:1, cmyk, 300dpi.

5. Participantul care a inscris o lucrare este prezumat a fi autorul lucrarii trimisa pe email 
pentru inscrierea in concurs privind asumarea calitatii de autor. Este interzisa inscrierea lucrarilor 
de design pentru care participantii la concurs nu detin drepturi de autor si de aceea este obligatoriu
ca fiecare participant, prin inscrierea in concurs, sa garanteze ca in momentul trimiterii lucrarii:
 este autorul lucrarii sau detine in mod legal prerogativa de a dispune de drepturile de autor 

pentru design-ul trimis, precum si de drepturile conexe dreptului de autor asupra lucrarii, de 
exemplu dar nelimitandu-se la drepturile pentru prelucrare asupra lucrarii 

 lucrarea/design-ul nu incalcă drepturile unor terti ori prevederile legislatiei in vigoare (inclusiv si
in special Legea nr. 8/1996), fiind pe deplin stabilit că fiecare participant va fi singur si exclusiv 
raspunzator pentru astfel de incalcari; 

 a obtinut acordul titularilor drepturilor de autor si a drepturilor conexe pentru a folosi in 
reprezentarea grafica trimisa anumite reproduceri, fragmente etc. apartinand unor 
opere/reprezentari grafice preexistente.
6. Participantii trebuie sa fie titularii tuturor drepturilor de autor asupra lucrarilor inscrise in 

concurs. Participantii sunt responsabili pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot 
aparea ca urmare a participarii lor la prezentul concurs.Totodata participantii poarta intreaga 
responsabilitate in cazul incalcarii drepturilor persoanelor referitoare la proprietate fizica si 
intelectuala, la propria imagine sau la intimitate. Prin inscrierea la campanie in conditiile descrise 
prin prezentul regulament, participantii isi exprima acceptul neconditionat privind dreptul 
Organizatorului de a publica oricand lucrarile respective, integral sau partial, in format digital si 
tiparit, nelimitat in spatiu si timp, fara niciun fel de plata. 

7. Prin inscrierea la campanie participantii isi asuma totodata si accepta in mod constient 
orice consecinte, directe sau indirecte, ce pot decurge din publicarea lucrarilor 
respective.Organizatorul concursului nu poate fi, sub nici o forma, raspunzator pentru aceste 
consecinte si nu va fi implicat in litigii cu privire la incalcarea drepturilor de autor asupra lucrarilor 
inscrise de catre participanti. Inscrierea in campanie reprezinta consimtamantul autorilor si 
titularilor de drepturi de proprietate intelectuala cu privire la aceasta forma de utilizare, nelimitata in
timp si spatiu. Eventuala folosire a lucrarilor poate fi insotita sau nu de mentionarea numelui 
autorului.

8. Propunerile de design  care nu respecta prevederile din regulament nu vor fi admise in 
concurs.

9. Un participant poate inscrie mai multe propuneri de design pentru imprimeul 
tricourilor/lucrari in concurs. Fiecare lucrare inscrisa ofera participantului o sansa de castig.

10. Lucrarile trebuie trimise pe adresa de email concurs@transilvaniarally.ro pana in data de
19 aprilie 2017 cu subiectul mesajului “Concurs design imprimeuri tricouri”.
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Cluj-Napoca, 12 aprilie 2017
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