
REGULAMENT OFICIAL  
 
 
 
SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL  
1.1. Organizatorul este Dogan Media International S.A., o societate cu sediul in Bucuresti, Bd. 
Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod Postal 011465, inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr.  J40/8139/2006, cod fiscal RO 18684823, denumita in continuare „Organizatorul”.  
 
1.2. Concursul se va derula conform prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare 
“Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii 
 
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii 
Concursului, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost 
facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Instagram a Kanal D Romania.  
  
SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI: 
2.1. Concursul este organizat si se desfasoara exclusiv in Bucuresti, Romania.  
 
SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI: 
3.1. Concursul se desfasoara in perioada 29 august 2019 – 4 octombrie 2019, durata exacta fiind 
cea decisa de Organizator (denumita in continuare „Perioada Concursului”).  
  
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE: 
4.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, 
care au implinit 18 ani pana la data inceperii Concursului si au un cont valid de Instagram. 
4.2. Nu pot participa la Concurs angajatii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor 
partenere implicate in organizare, precum si sotii/sotiile, rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-
lea inclusiv. 
4.3. Participantul trebuie sa fie titularul unui cont valid in reteaua de socializare Instagram.  
  
SECTIUNEA 5. PREMII: 
5.1. Premiile acordate constau in 1 tricou inscriptionat cu logoul emisiunii „Imi Place Dansul” si 
semnat de catre juratul preferat de castigator.  
5.2. Valoarea totala a premiilor este de 100 lei/tricou, dar nu mai mult de 4 tricouri. 
5.3. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a Premiilor.  
 
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI: 
6.1. Juratii programului de televiziune „Imi Place Dansul” lanseaza publicului de pe Instagram si 
Facebook o provocare printr-o miscare de dans. Participantii concursului vor trebui sa-si filmeze 
miscarea de dans, conform cu provocarea lansata de juratul/juratii programului „imi Place Dansul”, sa-
si posteze materialul cu miscarea de dans pe Instagram si/sau Facebook acestora, cu tag la 
@imiplacedansul.kanaldromania pentru provocarea aleasa, plus hastag-urile #imiplacedansul; 
#dancechallange; #kanaldromania; #numejurat. 
Fiecare jurat isi va desemna castigatorul printr-un material video postat pe pagina de Instagram si 
Facebook „Imi Place Dansul”.  Concursul se deruleaza pe parcursul a 30 de zile de la data postarii 
fiecarui jurat pe pagina de Instagram si/sau Facebook „Imi Place Dansul”. Organizatorul isi rezerva 2 
zile lucratoare de la data terminarii concursului pentru anuntarea castigatorului per provocare jurat. 
6.2. Prin simplul fapt al Transferului: 

- Participantii declara si garanteaza ca sunt singurii titulari ai drepturilor de proprietate 
intelectuala asupra materialelor video si prin transmiterea acestora Organizatorului acestia isi 
dau acordul ca oricare dintre Materialele audio-video transmise sa fie utilizate oricand si in 
orice mod de catre Organizator, la libera alegere a Organizatorului, in integralitate sau in 
parte, pentru un numar nelimitat de utilizari (afisari), pe orice canal media detinut de 
Organizator, inclusiv websiteuri sau conturi de social media.  

- Participantii accepta ca atributele lor personale si datele lor personale (imagine, nume etc.) 
pot fi publicate si utilizate de Organizator in orice mediu, in legatura cu Concursul. Totodata, 
fiecare Participant accepta si este de acord ca date precum numele, localitatea in care 
domiciliaza sau isi are resedinta si materialul video si/sau imagini cu persoana sa si/sau 



familia sa sa poata fi folosite in orice materiale publicitare si/sau promotionale de catre 
Organizator fara niciun fel de plata sau alt beneficiu. 

6.3. Organizatorul nu raspunde in fata tertilor pentru eventuala nerespectare a oricaror drepturi pe 

care le-ar putea reclama acestia in legatura cu oricare dintre Materialele audio-video transmise 

Organizatorului, singura persoana raspunzatoare pentru respectarea oricaror drepturi in legatura cu 

un Material fiind participantul care a transmis Materialul respectiv.  
6.4. In cazul in care Castigatorul nu raspunde in termen de 2 zile de la momentul in care a fost 
desemnat, Organizatorul poate desemna un nou Castigator. Desemnarea unui nou Castigator 
semnifica decaderea primului din orice drept de a pretinde Premiile.  
 
SECTIUNEA 7. INMANAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR:  
7.1. Premiile se inmaneaza la sediul Organizatorului si/sau prin curier, detaliile inmanarii vor fi 
hotarate in corespondenta ce se va purta intre Castigator si reprezentatii Organizatorului prin 
mesageria Instagram. 
7.2. Castigatorul se va identifica cu carte de indentitate si va incheia cu Organizatorul un proces-
verbal, necesar pentru inmanarea Premiului. 
 
 
SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE:  
Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor sau impozitelor datorate de Participanti in legatura 
cu Concursul. 
 
SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:  
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la 
inscrierea in cadrul Concursului, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a 
persoanei care doreste sa se inscrie in cadrul Concursului. De asemenea, Organizatorului nu i se pot 
imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului 
intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in cadrul 
concursului in perioada de desfasurare a acestuia. 
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care participantul/castigatorul isi pierde 
dreptul de a folosi serviciile oferite de Instagram pe durata Concursului. In acest caz, participarea 
acestuia va fi invalidata. 
 
SECTIUNEA 10. LITIGII:  
In cazul unor potentiale contestatii ale participantilor acestea vor fi solutionate pe cale amiabilia si  in 
baza prevederilor prezentului Regulament. 
Contestatiile se pot face in 12 de ore de la data publicarii castigatorilor pe pagina de Instagram a 
emisiunii. 

Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu: 

i) numele, domiciliul, date de identificare; 

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia. 
Nu vor fi luate in considerare contestatiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale 
si/sau calomnioase, ori nu au ca obiect Concursul. 
 
SECTIUNEA 11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE:  

11.1. Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale 

Participantilor la acest Concurs in conformitate cu politica de prelucrare a datelor cu caracter personal 

disponibila la adresa https://i0.1616.ro/media/521/2862/35039/16547847/64/kanald-nota-informare-

instagram.pdf. 

 

11.2. Organizatorul va procesa, de asemenea, datele personale cuprinse in cartea de indentitate a 

Castigatorului, in conformitate cu obligatiile legale ale Organizatorului.  

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA: 

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma 

in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor 

evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, 

https://i0.1616.ro/media/521/2862/35039/16547847/64/kanald-nota-informare-instagram.pdf
https://i0.1616.ro/media/521/2862/35039/16547847/64/kanald-nota-informare-instagram.pdf


cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica 

termenii Regulamentului. 

12.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente 

de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea 

Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru 

perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 
 
 
 


