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REGULAMENTUL CONCURSULUI „Amintiri din Vacanţa Mare” 

 

 
1. TEMATICA CONCURSULUI 

Concursul „Amintiri din Vacanţa Mare”  se adresează tuturor fanilor LEGO care realizează 
construcţii originale din piese LEGO. Participanţii sunt invitaţi să reconstituie un moment 
petrecut vara, o scenă, o amintire sau o întâmplare care să amintească de vacanţa mare. În 
momentul înscrierii fiecare participant va trimite organizatorilor imagini cu lucrarea realizată 
împreună cu o scurtă descriere a construcţiei. 

 

2. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Organizatorul concursului este S.C. CleverToys S.R.L. din Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 15. 
Participarea la acest concurs presupune acceptarea prezentului regulament care are caracter 
obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul 
regulament sau de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu 
înainte de a anunţa publicul. 

 

3. DURATA CONCURSULUI 

Concursul începe în data de 26 septembrie 2013 iar data limită de înscriere este 31 
octombrie 2013. Câştigătorii vor fi anunţaţi cel târziu în data de 8 noiembrie 2013, pe blogul 
organizatorului, www.blog.clevertoys.ro . 

 

4. PARTICIPARE 

La acest concurs poate participa orice persoană fizică care îndeplineşte condiţiile acestui 
regulament, indiferent de vârstă. Fiecare participant se poate înscrie la concurs cu o singură 
lucrare. Participanţii minori trebuie să aibă acordul unuia dintre părinţi sau a 
reprezentantului legal. La acest concurs nu  pot participa angajaţii firmei organizatoare şi 
rudele de gradul I ale acestora nici membrii juriului sau rudele lor de gradul I. 
 

5. ÎNSCRIEREA LA CONCURS 

Înscrierea la concurs se face prin completarea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE disponibil 
online pe blogul organizatorului aici: http://www.blog.clevertoys.ro/wp-
content/uploads/2013/09/Formular-de-inscriere-concurs-CleverToys.doc, în care se vor 
completa următorele date: numele, prenumele, vârsta şi adresa de domiciliu, număr de 
telefon şi adresa de e-mail pentru contact, titlul şi descrierea lucrării. Participanţii minori vor 
completa şi datele unia dintre părinţi sau a reprezentantului legal, care va semna formularul. 
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Participanţii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate, răspunderea 
aparţinând şi reprezentanţilor legali în situaţia participanţilor minori. Datele personale nu 
vor fi facute publice în alt scop decât al promovării concursului şi rezultatelor concursului. 
Singurele date care vor fi făcute publice vor fi numele, prenumele, vârsta, ţara şi localitatea 
de reşedinţă ale câştigătorilor. Formularul de înscriere, completat cu toate datele necesare, 
va fi trimis prin e-mail la adresa concurs@clevertoys.ro împreună cu 3-5 fotografii digitale 
ale lucrării. Prin înscrierea la concurs, participanţii îşi exprimă acordul pentru ca imaginile 
trimise să fie publicate de organizator pe blogul sau pe reţelele sale sociale, cu scopul 
promovării concursului. Organizatorii vor răspunde prin e-mail, precizând dacă lucrarea a 
îndeplinit condiţiile de înscriere la concurs, ce număr de concurs i s-a atribuit lucrării dacă 
toate condiţiile de înscriere au fost îndeplinite sau care sunt aspectele care trebuie 
îndeplinite pentru validare. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru mailurile 
expediate dar care nu ajung la adresa concurs@clevertoys.ro . În cazul în care un participant 
nu primeşte nicio confirmare de primire a e-mailului în termen de 2 zile lucrătoare, poate 
contacta telefonic organizatorul la numărul: 0755133293. 

6. PREMIILE OFERITE 

În cadrul acestui concurs  se vor acorda următoarele premii: 

- Premiul de dificultate constând în setul LEGO Architecture Vila Savoye (21014) în 
valoare de 344,99 RON, 

- Premiul de creativitate constând în Şahul LEGO Kingdoms (853373) în valoare de 
229.99 RON, 

- Premiul de popularitate constând în setul LEGO CITY Patrula Gărzii de coastă 
(60014) în valoare de 340,00 RON. 

Câstigătorii vor putea solicita schimbarea premiului câştigat cu un Cupon de cumpărături 
valabil pentru achiziţionarea de seturi sau piese LEGO de pe site-ul www.clevertoys.ro în 
valoare egală cu valoarea premiului câştigat. 

Fiecare participant va fi recompensat cu un Cupon de reducere de 10% valabil pentru o 
comandă pe site-ul www.clevertoys.ro, indiferent de valoarea comenzii. Cuponul este 
nominal, netransmisibil  şi poate fi folosit  o singură dată.  

Pentru ca un participant să fie desemnat câştigător trebuie să îndeplinească toate condiţiile 
prezentate în acest Regulament. 

 

7. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 
 

Lucrarea construită din piese LEGO originale înscrisă la concurs trebuie realizată pe o bază 
de maximum 48 X 48 stud şi nu trebuie să conţină ori să sugereze acte de violenţă, atitudini 
imorale ori sa încalce normele de bun simţ.  
Lucrările trebuie să fie creaţiile proprii ale participanţilor şi să conţină exclusiv elemente de 
construcţie LEGO®. Nu sunt admise lucrări colective, lucrări care au mai fost înscrise în alte 
concursuri, lucrări care au fost facute publice până la data începerii concursului, modele 
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oficiale ori remake-uri ale seturilor oficiale LEGO®, precum şi lucrări al căror conţinut denotă 
faptul că realizatorul nu ia în serios concursul (ex. elemente îmbinate aleatoriu, semnificaţia 
afirmată de autor nu se poate stabili din lucrarea propusă, execuţie deosebit de neglijentă 
etc.). Organizatorul îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările înscrise pentru ca acestea să 
corespundă criteriilor enunţate în prezentul regulament. 
Fiecare participant va trimite Formularul de contact completat pe adresa 
concurs@clevertoys.ro până la data de 31 octombrie 2013 inclusiv, alături de 3-5 fotografii 
digitale ale lucrării din diferite unghiuri şi o fotografie în care participantul apare alături de 
lucrare. Această din urmă fotografie nu va fi publicată online. Nu este admisă prelucrarea 
digitală a fotografilor, cu excepţia ajustării luminii şi contrastului imaginii.  
Lucrările care îndeplinesc condiţiile prezentului regulament vor fi înscrise în concurs, vor 
primi un număr de concurs, iar fotografiile trimise vor fi publicate pe blogul-ul 
organizatorului: www.blog.clevertoys.ro şi pe pagina de Facebook a organizatorului: 
http://www.facebook.com/CleverToys, în ordine cronologică.  
 

8. ACORDAREA PREMIILOR ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTORILOR 

 

Premiul de creativitate şi Premiul de dificultate vor fi desemnate de un juriu compus din:  

- Nagy Tibor, director CleverToys 

- Toni Tocaci, membru al comunităţii Brickenburg 

- Alexandru Rosu, Administrator Forum ROLUG 

Deciziile juriului sunt definitive şi nu pot fi contestate. 

Fiecare lucrare înscrisă în concurs va fi punctată de la 0 la 15 , separat pentru creativitate şi 
pentru dificultate. Punctajul obţinut de fiecare lucrare va fi afişat după data limită de 
înscriere (31 octombrie 2013), dar nu mai târziu de 7 noiembrie 2013, ora 24:00, ora 
României,  pe blogul-ul www.blog.clevertoys.ro. 

Premiul de popularitate va fi câştigat de lucrarea care obţine cel mai mare număr de  
 „like-uri” pe pagina de Facebook a organizatorului. Toate lucrările înscrise la concurs (după 
verificare îndeplinirii condiţiilor prezentului regulament) vor fi publicate pe pagina de 
Facebook http://www.facebook.com/CleverToys în albumul „Concurs: Amintiri din Vacanţa 
Mare” unde publicul va putea vota lucrările preferate prin „like-uri” până la data de  5 
noiembrie 2013 inclusiv. Acest concurs nu este în niciun fel sponsorizat, sprijinit sau 
administrat de către Facebook.  

Toate lucrările trebuie se se încadreze în tematica de concurs precizată la punctul 1. 

Un concurent poate câştiga un singur premiu. În cazul în care un concurent obţine punctajul 
cel mai mare pentru mai mult de una dintre secţiuni, îşi va exprima preferinţa în scris pentru 
unul dintre premii. În caz de egalitate de punctaj pentru Premiul de creativitate şi Premiul 
de dificultate, va fi luată în calcul şi opinia publicului exprimată prin like-uri pe pagina de 
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Facebook a organizatorului. În caz de egalitate de voturi pentru Premiul de popularitate, va 
fi luat în calcul punctajul cumulat oferit de juriu la secţiunea de creativitate şi dificultate. 
Daca, indiferent de motiv, un câştigător renunţă la premiu sau nu se mai califică pentru 
acesta, premiul va fi acordat următorului concurent în ordinea punctajului. 

Premiile se vor ridica la o dată ulterioară încheierii concursului (dată stabilită în prealabil 
între părţi) de la sediul firmei organizatoare (Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 15) sau vor fi 
expediate prin curierat oriunde pe teritorul României. În cazul în care adresa de livrare este 
în afara graniţelor României, livrarea va fi făcută pe cheltuiala câştigătorului. 

Prin acceptarea premiilor, câştigătorii autorizează utilizarea fotografiilor lucrărilor 
câştigătoare (ulterior încheierii concursului) de CleverToys, pentru promovare și / sau în 
scopuri publicitare (inclusiv, la  emisiuni radio, în ziare și alte publicații, în televiziune sau 
filme documentare, slide-uri, casete video, distribuție pe internet) fără a datora compensaţii 
financiare sau de altă natură autorilor lucrărilor. 

9. ANUNŢAREA PREMIILOR  

Câştigatorii vor fi anuntati pe blogul-ul organizatorului www.blog.clevertoys.ro.cel târziu în 
data de 8 noiembrie 2013 şi vor fi contactaţi telefonic şi / sau prin e-mail. 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Regulamentul  concursului va fi disponibil gratuit pe blogul-ul www.blog.clevertoys.ro în 
format PDF. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării tuturor 
prevederilor prezentului Regulament.  

 

 

Vă urăm mult succes! 

Echipa CleverToys 


