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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
“ENERGIE PENTRU TOTI – MARATONUL INTERNATIONAL Brasov 2018”
Prezentul Regulament se refera la Concursul cu premii “Energie pentru toti – MARATONUL
INTERNATIONAL Brasov 2018” organizat la nivel national in vederea promovarii unor produse pe care
Organizatorul Concursului le comercializeaza in Romania.
Art.1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1
Organizatorul Concursului cu premii intitulat “ENERGIE PENTRU TOTI – MARATONUL
INTERNATIONAL Brasov 2018” (denumit in cuprinsul prezentului document “Concursul”) este S.C.
EVA ENERGY S.A., persoana juridica romana cu sediul social în Brasov, str. Branduselor nr. 74 et.4 cam.
29, jud. Brasov, avand CUI RO31010144, înregistrata la Registrul Comerţului Brasov sub nr.
J8/1948/2012, deţinătoare a Licenţei de furnizare a energiei electrice nr. 1660/28.05.2014 eliberată de
A.N.R.E., inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
ca operator de date cu caracter personal sub nr. 34050 (denumita in cuprinsul prezentului document
“Organizatorul”), reprezentata legal prin Administrator special Dna. Stoicescu Daniela Cristina.
Art. 2 REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
2.1
Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
Oficial al Concursului (denumit in cuprinsul prezentului document “Regulamentul”). Prin participarea la
Concurs se prezuma cunoasterea prezentului Regulament de catre Participant si acordul acestuia in ceea
ce priveste continutul Regulamentului.
2.2
Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe toata perioada de desfasurare a Concursului in
oricare dintre urmatoarele modalitati:
• In format electronic, prin accesarea paginii web: www.eva-energy.ro sau solicitarea regulamentului
prin mesaj scris la adresa suport@eva-energy.ro;
• In format tiparit, in baza unei simple solicitari scrise transmise la urmatoarea adresa a S.C. E.V.A.
ENERGY S.A.: Bucuresti, Str. Povernei nr. 15 – 17, et. 2, ap. 4, sector 1.
2.3
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat pe durata acestuia in scopul
informarii publicului inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu scop informativ ce vor putea
fi publicate si/sau difuzate prin diverse mijloace de informare/comunicare. Informatiile din aceste
materiale vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
2.4
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, implicit oricare
dintre conditiile desfasurarii Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta oricand
desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a
vreuneia dintre prevederile sale. Orice modicari si/sau completari aduse prevederilor acestui Regulament
si/sau conditiilor de desfasurare a Concursului vor fi comunicate publicului prin publicare pe pagina web
www.eva-energy.ro cu minim 24 ore inainte de intrarea lor in vigoare. In astfel de situatii, Organizatorul
va publica in aceleasi conditii si versiunea actualizata a Regulamentului.
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ART. 3 DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE
3.1
Concursul se desfasoara la nivel national in conformitate cu mecanismul descris la art. 5 de mai
jos, incepand cu data de 19.05.2018 pana la data de 20.05.2018, in cadrul evenimentului sportiv Maratonul
International Brasov editia 2018.

ART. 4 PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1
La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cetateni romani cu domiciliul si/sau resedinta
in Romania, in varsta de cel putin 18 ani impliniti la data inscrierii in Concurs, cu capacitate de exercitiu
deplina. Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului, ai agentiilor de publicitate implicate in
desfasurarea Concursului, dupa caz, precum si sotii si rudele pana la gradul 2 ai oricarora dintre acestia.
4.2
Participarea la Concurs implica urmatoarele:
• cunoasterea si acceptarea integrala si neechivoca a prezentului Regulament si respectarea intocmai
a conditiilor de participare prevazute de Organizator in prezentul Regulament;
• acceptarea de catre Participanti a faptului ca obtinerea efectiva a premiului este conditionata de
indeplinirea intocmai a cerintelor Organizatorului referitoare la parcurgerea procesului de
contractare a serviciilor de furnizare energie electrica la clientul final,consumator casnic (de
exemplu dar fara a se limita la: Participantul are un drept legal de folosinta asupra spatiului pentru
care se doreste incheierea Contractului de furnizare energie electrica; intrunirea conditiilor de
natura tehnica obligatorii pentru incheierea Contractului de furnizare energie electrica;
disponibilitatea documentelor de natura legala si tehnica necesare incheierii Contractului de
furnizare energie electrica etc).
4.3
Sunt considerate neeligibile si prin urmare nu vor primii premii, persoanele care nu respecta sau
nu au respectat, intr-un anumit moment, prevederile contractelor de furnizare energie electrica incheiate
cu Organizatorul sau cu terte parti (inclusiv cele care inregistreaza restante la plata serviciilor de furnizare
energie electrica), precum si persoanele care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite de catre
Organizator si indicate in prezentul Regulament, prin prisma legislatiei relevante in domeniu si a normelor
si reglementarilor interne ale acestuia.
4.4
In cadrul prezentului Concurs un Participant poate primi un singur premiu. Daca un Participant a
fost desemnat castigator la o categorie a Concursului, acesta va fi descalificat in cazul in care va fi declarat
castigator si la o alta categorie a aceluiasi Concurs;
ART. 5
5.1

MECANISMUL CONCURSULUI

VALIDAREA PRELIMINARA A CASTIGATORILOR

5.1.1 Concursul se va desfasura in urmatoarele zile de Concurs, in cadrul evenimentului Maratonul
International Brasov:
•

sambata 19.05.2018 intre orele 18:00-20:00
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•

duminica 20.05.2018 intre orele 08:00-15:00

5.1.2 Moderatorii Concursului vor premia castigatorii locurilor I, II si III de la categoriile de concurs ale
evenimentului, respectiv:
• categoria Maraton:
o General: feminin si masculin, locul I
o Varsta 18-34 ani: feminin si masculin, locul I, II si III
o Varsta 35+: feminin si masculin, locul I, II si III
• Categoria Semi-maraton:
o General: feminin si masculin, locul I
o Varsta 18-34 ani: feminin si masculin, locul I, II si III
o Varsta 35+: feminin si masculin, locul I, II si III
• Categoria 10 km:
o Varsta 18-34 ani: feminin si masculin, locul I, II si III
o Varsta 35+: feminin si masculin, locul I, II si III

5.1.3 Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la nefunctionarea sistemelor de
clasament din cadrul evenimentului sportiv.
5.1.4 Daca pe parcursul oricareia dintre cele 2 (doua) zile de Concurs, niciun Participant nu intruneste
conditiile de participare la Concurs si/sau conditiile de acordare a Premiului si/sau validare a acestuia,
premiul aferent nu va mai fi acordat.
5.1.5 Criteriile obligatorii pentru calificarea vederea participarii la concurs a castigatorului sunt
urmatoarele:
• (i) inregistrarea ca participant in cadrul unei anumite curse a evenimentului sportiv;
• (ii) indeplinirea criteriilor proprii de concurs ale Maratonului International Brasov.
5.1.6 Nu se vor califica participantii ce nu respecta cursele, traseul sau oricare alt criteriu de regulament
al Maratonului International Brasov.
5.1.7 Desemnarea castigatorilor se va face in cadrul evenimentului, la festivitatea de premiere.
5.2

VALIDAREA FINALA CASTIGATORILOR

5.2.1 Prin participarea la evenimentul Maratonul International Brasov, Participantul intelege sa isi
exprime acordul expres si neechivoc pentru a fi contactat telefonic de catre reprezentantii Organizatorului
in vederea comunicarii rezultatului favorabil al tragerii la sorti.
5.2.2 Pentru validarea Castigatorului se va parcurge urmatoarea procedura:
• (i) reprezentantul Organizatorului va apela numarul de telefon folosit la inregistrarea in cadrul
Maratonului International Brasov. Apelarea se va putea face folosind orice numar disponibil
Organizatorului;
• (ii) reprezentantul Organizatorului se va prezenta si va informa castigatorul asupra faptului ca
apelul este inregistrat prin mijloace electronice de stocare a informatiilor, solicitand acordul
acestuia asupra continuarii convorbirii in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
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•

(iii) in masura in care castigatorul isi exprima vointa expresa de a continua apelul, reprezentantul
Organizatorului va obtine confirmarea acestuia referitoare la participarea la concurs si confirmarea
mentinerii interesului fata de participarea la Concurs;
• (iv) in cazul obtinerii confirmarilor, reprezentantul Organizatorului ii va reaminti conditiile de
eligibilitate mentionate la art. 4 din prezentul Regulament, pe care respondentul va confirma ca le
cunoaste, le respecta si le intruneste;
• (v) castigatorul va comunica reprezentantului Organizatorului urmatoarele date: numele si
prenumele, Codul Numeric Personal, adresa de domiciliu sau, dupa caz, adresa de resedinta;
• (vi) castigatorului i se va comunica premiul oferit si va fi invitat sa prezinte documentele necesare
incheierii contractului de furnizare energie electrica, conform prevederilor legale in vigoare.
5.2.3 In vederea indeplinirii procedurii mentionate la art. 5.2. i) de mai sus, reprezentantul
Organizatorului va efectua 4 (patru) apeluri pe parcursul a 2 (doua) zile lcratoare consecutive, la un interval
de cel putin 5 (cinci) ore, catre numarul de telefon inregistrat de castigatori. In cazul in care numarul nu
va fi apelabil, nu i se va raspunde sau respondentul va infirma participarea la Concurs, precum si in cazurile
in care nu va confirma conditiile de eligibilitate sau nu va furniza datele mentionate la art. 5.2.v),
castigatorul va fi considerat ca descalificat.
5.2.4 In cazul in care, in urma parcurgerii procedurii mentionate in prezentul art. 5.2 nu se va putea
proceda la validarea castigatorului, Premiul respectiv nu se va mai acorda si va ramane in posesia
Organizatorului, aspect care va urma procedura de publicitate mentionata la art. 5.3.6 de mai jos.

5.3

PUBLICAREA FINALA A CASTIGATORILOR

5.3.1 Validarea finala a Castigatorului va avea loc dupa parcurgerea integrala a procedurii mentionata la
art. 5.2. , in conditiile mentionate la art. 5.1.7 de mai sus.
5.3.2 Ulterior verificarii actelor de identitate prezentate de acesta, Participantul va fi declarat Castigator
al premiului alocat.
5.3.3 Organizatorul va face public numele Castigatorului fiecarui premiu si castigul acordat, pe pagina
de Facebook: www.facebook.com/evaenergyromania in termen 30 (treizeci) de zile de la data organizarii
respectivei editii de Concurs.
6. PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA
6.1
Pentru fiecare pozitie de podium, respectiv locul I, II si III se va acorda un premiu constand intrun abonament pe un an de zile la serviciile de furnizare energie electrica oferite de S.C. E.V.A. ENERGY
S.A. (Organizatorul)., astfel:
• Locul I – abonament de 150 kW
• Locul II – abonament de 100 kW
• Locul III – abonament de 50 kW
Acordarea abonamentului sub forma de Premiu in cadrul prezentului Concurs este conditionata de
incheierea de catre Participant cu Organizatorul a unui Contract de furnizare energie electrica pe o durata
de cel putin 1 (un) an. Premiul acopera in exclusivitate contravaloarea abonamentului, eventualele costuri
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aferente consumurilor sau serviciilor suplimentare urmand a fi efectuate de Participant in conformitate cu
prevederile Contractului de furnizare energie electrica.
6.2
Astfel, pe intrega perioada de desfasurare a Concursului, vor putea fi acordate un numar de 46
(patruzecisisase) Premii.
6.3
Premiile vor fi acordate exclusiv Participantilor desemnati si validati Castigatori in conformitate
cu prevederile prezentului Regulament.
6.4
Castigatorul Premiului oferit in cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi
contravaloarea in bani a Premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite
schimbarea parametrilor/caracteristicilor Premiului.
6.5
Deasemenea, Premiul nu este transmisibil catre alte persoane, Castigatorul fiind singura persoana
indreptatita sa devina clientul Organizatorului prin incheierea Contractului de furnizare energie electrica.
6.6
Acordarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la prezentul Concurs implica
acceptul Castigatorului ca numele si imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de
catre Organizator, in diverse materiale audiovideo si tiparituri.
6.7
Cu ocazia validarii Participantului in calitate de Castigator al respectivei editii de Concurs, in
conformitate cu prevederile art. 5.3 de mai sus, Organizatorul va pune la dispozitia acestuia toate
informatiile si documentatia necesare in vederea incheierii Contractului de furnizare energie electrica si ii
va comunica termenul maxim in care poate contracta serviciile de furnizare energie electrica ce fac obiectul
Premiului, respectiv 30 (treizeci) de zile de la data validarii Castigatorului si acordarea Premiului.
6.8
Imposibilitatea de incheiere a Contractului de furnizare energie electrica din culpa Castigatorului
sau ca urmare a lipsei intentiei Castigatorului de a mai contracta serviciile de furnizare energie electrica
cu Organizatorul, conduce la imposibilitatea Castigatorului de a-si valorifica Premiul, Organizatorul
neputand fi facut raspunzator in niciun mod in legatura cu o astfel de situatie.
6.9
Participarea la Concurs si/sau acceptarea Premiului nu constitutie si nu va fi asimilat sub nicio
forma unui angajament ferm al Participantului de a incheia un Contract de furnizare energie electrica cu
Organizatorul.
6.10 Deasemnarea unui Participant in calitate de Castigator al unui Premiu in cadrul Concursului ce face
obiectul prezentului Regulament nu constituie si nu va fi asimilat sub nicio forma unui angajament ferm
al Organizatorului de a incheia cu respectivul Participant un Contract de furnizare energie electrica, daca
acel Participant nu va pune la dispozitia Organizatorului informatiile si documentele corecte si complete
solicitate de acesta in vederea incheierii legale si valide a Contractului de furnizare energie electrica.
6.11 In plus fata de alte situatii mentionate in cuprinsul prezentului Regulament, Premiile nu se acorda:
• (i) in cazul in care Castigatorul nu indeplineste conditiile impuse Organizator conform art. 5.2.2
(vi) coroborat cu art. 5.3.1 de mai sus;
• (ii) Castigatorul nu poate prezenta un document de identitate valid;
• (iii) Castigatorul furnizeaza Organizatorului informatii false, incorecte, incomplete si/sau
neadevarate, atat pe parcursul derularii Concursului, cat si pe perioada desfasurarii procesului de
contractare a serviciilor de furnizare energie electrica cu Organizatorul sau Organizatorul identifica
neconcordante intre informatiile si documentele furnizate de Castigator;
• (iii) Castigatorul nu intruneste conditiile legale si/sau nu furnizeaza documentele corecte si
complete solicitate de Organizator necesare pentru a incheia in mod valid Contractul de furnizare
energie electrica sau le furnizeaza dupa expirarea duratei de valabilitate a Premiului;
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•

Castigatorul nu semneaza Contractul de furnizare energie electrica in termenul de valabilitate al
Premiului, asa cum este acesta mentionat la art. 6.7;
• Pe parcursul desfasurarii procesului de contractare a servciilor de furnizare energie electrica, se
dovedeste, dupa caz, inregistrarea de catre Castigator de restante fata de actualul furnizor de energie
electrica si/sau nerespectarea obligatiilor asumate contractual cu terte parti in materie de furnizare
si/sau distcributie energie electrica.
6.12 Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa de e-mail a
Organizatorului (suport@eva-energy.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice
a Castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio
reclamatie.
7.

CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

7.1
Organizatorul declara ca este inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter
personal, ca operator de date cu caracter personal sub nr. 34050 si in aceasta calitate declara si garanteaza
ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la prezentul Concurs va fi efectuata, in mod
direct sau prin intermediul tertilor ce actioneaza in numele Organizatorului, in stricta conformitate cu
prevederile Legii nr. 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
7.2
Participantul la Concurs declara ca a luat cunostinta despre drepturile prevazute de Legea 677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date (dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul
de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei). Participantul
la Concurs este de acord ca datele cu caracter personal sa ii fie colectate si procesate de catre Organizator
sau de catre terte parti utilizate de Organizator in cadrul prezentei Campanii) fara limitare de termen, in
scopul prestarii de servicii de furnizare energie electrica, scopuri statistice sau in scopul promovarii unor
noi produse si servicii oferite pe piata de servicii de funizare energie electrica. Participantul la Concurs
intelege ca Organizatorul este indreptatit sa transmita datele sale personale catre entitatile publice si/sau
private daca acest lucru este cerut ori permis de lege, o instanta judecatoreasca sau alta autoritate
competenta.
7.3
Participantul la Concurs intelege ca Organizatorul va putea folosi datele personale furnizate de
Participant in scopuri de marketing, pentru promovarea unor produse sau servicii ale grupului din care
Organizatorul face parte, cu exceptia cazului in care isi manifesta expres vointa in sensul exprimarii
refuzului expres de a primi informatii referitoare la produsele si serviciile oferite de catre Organizator. La
cererea expresa a oricarui Participant, formulata in scris, Organizatorul si agentiile participante vor asigura
exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus.
8.

TAXE SI IMPOZITE

8.1
Conform prevederilor Codului fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un Concurs se impune,
prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine
Castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine Organizatorului. Organizatorul
se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre
castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte
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obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a
Castigatorilor.
9.

LITIGII. LEGE APLICABILA

9.1
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 catre instanta
judecatoreasca competenta de drept comun din Bucuresti.
9.2
Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea
Concursului este legea romana.
10.

SUSPENDAREA SI/SAU INCETAREA CONCURSULUI

10.1
Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute la art. 3 de mai sus in cazul
producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din
motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului (caz fortuit).
10.2 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand
in baza deciziei Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in preaalabil o astfel de situatie si cu
respectarea prevederilor art. 2.4 de mai sus.
11.

ALTE CLAUZE

11.1 Decizia Organizatorului in orice privinta in legatura cu Concursul este finala si aplicabila tuturor
Participantilor. Prin participarea la Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii
stabilite de Regulamentul oficial al Concursului. In cazul in care Organizatorul constata ca un Castigator
nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva
dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin Castigatorului, fara alte despagubiri sau
plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul
Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.
Taxele privind prezentul regulament au fost suportate de catre Organizator.
Bucuresti 24.05.2018
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