REGULAMENT
„Bursa SAB”

SECTIUNEA 1. CADRUL GENERAL SI ORGANIZATORII
Concursul „Bursa SAB” este organizat de catre

Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea

Romaniei in parteneriat cu Sc Premium Expo Srl. Participantii la concurs sunt obligati sa respecte
termenii si conditiile regulamentului de participare, potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul de
participare este intocmit si va fi facut public pe site-ul organizatorului www.fundatiadanvoiculescu.ro.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament de participare, urmand ca aceste
modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea lor prealabila pe site-ul organizatorului. Scopul
concursului este acela al sustinerii spiritului antreprenorial si inovativ in randul tinerilor care activeaza
in domeniul auto.

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
Concursul de proiecte pentru “Bursa SAB” se desfasoara in perioada 20.04.2018 – 13.05.2018 in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament de participare, dupa cum urmeaza:


Etapa 1:
o Perioada prevazuta pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs:
20.04.2018 – 09.05.2018



Etapa 2:
o Perioada de evaluare a proiectelor participante: 10.05.2018 – 11.05.2018



Etapa 3:
o Anuntarea castigatorului si inmanarea premiului in cadrul unei Ceremonii – 12.05.2018

SECTIUNEA 3. TEMA CONCURSULUI
Tema celei de-a doua editii a concursului BURSA SAB este “Mobilitate electrica”. Participantii sunt
invitati sa trimita pe adresa de e-mail: office@fundatiadanvoiculescu.ro, ideiile lor privind mobilitatea
vehiculelor electrice.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
In vederea participarii la concurs participantii trebuie sa depuna un dosar de participare, care consta in:
o CV
o Scrisoare de intentie (in care se va detalia motivatia participantului de a participa la acest
concurs)
o Prezentarea produsului/inventiei/inovatiei din domeniul auto-moto

SECTIUNEA 5. EVALUAREA
Criteriile care vor fi folosite in procesul de evaluare a propunerilor pentru concurs sunt:
-

Noutatea produsului

-

Aplicabilitatea acestuia in viata reala

-

Gradul de utilitate al acestuia

-

Posibilitatea de comercializare si realizare in serie

-

Exsitenta solutiilor de punere in practica

Evaluarea aplicatiilor va fi facuta de catre o comisie formata din 3 membri, experti din domeniul auto.
Acordarea premiilor
“ Bursa SAB” consta intr-un premiu de 5000 de lei ((1000 lei/luna, timp de 5 luni, incepand din luna
iunie ac)
Numele castigatorului va fi anuntat in cadrul unei Ceremonii organizate in data de 12.05.2018.
Participantii vor fi contactati conform informatiilor furnizate de ei in propunerea pentru concurs.
Premiul este supus regimului de taxe si impozite din Romania.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE
Prin participarea la acest concurs toti cei care se inscriu sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se
conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizatori prin prezentul Regulament,
nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor. Organizatorii nu
au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari referitoare la planurile
de afaceri necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Fundatia Dan Voiculescu si Sc Premium Expo Srl, in calitate de organizatori ai concursului, se obliga
sa nu dea publicitatii aplicatiile primite si nici sa utilizeze in alte scopuri aplicatiile participantilor.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis participarii tuturor tinerilor cu varste intre 16 si 80+ ani, indiferent de sex,
etnie, apartenenta politica sau orientare religioasa, conform principiilor egalitatii de sanse. Participarea
la concurs constituie acordul ca numele castigatorului, fotografiile si aplicatia castigatoare sa poata fi
facute publice si utilizate gratuit de catre Organizatori in materiale scrise, audio, foto si video.

SECTIUNEA 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Organizatorii se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale
stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea
datelor personale ale participantilor/castigatorului la prezentul curs/concurs si sa le utilizeze conform
prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
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Participantii la curs/concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele
drepturi: dreptul la informare (art.12) si dreptul de acces la date (art.13).

Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale la Organizatori participantii sunt de
acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorilor, sa fie prelucrate si folosite in viitor de
Organizatori sau persoane juridice autorizate de catre acestia, pentru a informa participantii cu privire
la noi proiecte, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor,
Organizatorii nu vor mai folosi datele lor personale.

SECTIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale
amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente.
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