FUNDAŢIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI
Organizează
Concurs de Tinere Talente
Magic Voice by Bibi
BUCUREŞTI 13 iulie 2018
în Grădina Valorilor Românești din parcul Lumea Copiilor, intrarea din Strada Pridvorului
REGULAMENT
Secțiunea 1. Organizatorul și regulamentul oficial al concursului
Concursul este organizat și desfășurat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României,
denumită în continuare Organizator, cu sediul în str. Cronicarilor nr 2, sector 1, București, având codul
unic de înregistrare 5551230, reprezentată de Trisi Cristea, în calitate de Director General.
Partenerii concursului sunt: Primăria Sector 4 și Editura Litera
Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului oficial,
potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial"). Regulamentul Oficial va
fi făcut public pe site-ul organizatorului www.fundatiadanvoiculescu.ro. În situații de strictă necesitate,
organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial.
Concurenții
au
obligația
să
consulte
permanent
site-ul
organizatorului,
www.fundatiadanvoiculescu.ro pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, regulament,
premiere sau organizare privind concursul. Înscrierea în concurs implică cunoașterea, respectarea și
acceptarea regulamentului oficial și a tuturor condițiilor de organizare, corectare și premiere ale
concursului.
Scopul concursului este acela de a descoperi și premia copiii și tinerii talentați în domeniul
muzical, secțiunea canto.
Secțiunea 2. Zona de desfășurare a concursului
Concursul se va desfășura în București, Grădina Valorilor Românești, din parcului Lumea
Copiilor, strada Pridvorului nr 24, sector 4. La concurs pot participa copii și tineri din toată țara.
Secțiunea 3. Durata concursului
Concursul face parte din programul de concursuri de talente al Fundației Dan Voiculescu pentru
Dezvoltarea României. Evenimentele de acest gen se desfășoară pe perioada verii în ”Grădina Valorilor
Românești”.
Secțiunea 4. Participanți
La concursul Magic Voice au dreptul să participe copiii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 5 și 18
ani. Înscrierea şi participarea la acest concurs sunt gratuite.

Secțiunea 5. Înscrierea în concurs
Înscrierea în concurs se va face prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul
Organizatorului.
Pentru înscriere, sunt necesare următoarele informații: numele și prenumele participantului,
vârsta, orașul de domiciliu, o scurtă prezentare a concurentului, titlul piesei interpretate și datele de
contact ale unui părinte /tutore/reprezentant legal: telefon, email. Data limită de înscriere în concurs este
de 10 iulie 2018.
Concurenţii vor trimite negativele pieselor pe care le vor interpreta, pe adresa de e-mail:
inscrieri@fundatiadanvoiculescu.ro. Organizatorii se obligă să folosească negativele, numai în scopul
prezentului concurs.
Secțiunea 6. Desfășurarea concursului
Concursul se va desfășura în București, în data de 12 iulie 2018 în ”Grădina Valorilor
Românești” din Parcul Lumea Copiilor, intrarea din Strada Pridvorului, nr 24, sector 4, la ora 17.00
Concursul se va desfășura pe două categorii de vârstă:
Categoria A – copii cu vârsta între 5 și 13 ani
Categoria B – copii cu vârsta între 14 și 18 ani
Concurenţii se vor prezenta cu cel puțin 30 de minute înainte de ora începerii concursului, altfel
vor fi descalificați.
Calendarul concursului
Lansare concurs – 5 iulie 2018
Înscriere concurenți – 5-10 iulie 2018
Desfășurarea concursului și premierea – 13 iulie 2018
Componenţa juriului va fi făcută publică în ziua începerii concursului. Transmisiunile şi înregistrările
audio şi video, având drept scop mediatizarea concursului, sunt permise.
Secțiunea 7. Premii
Câștigătorii vor fi răsplătiți cu trofee, diplome, materiale educaționale și alte premii oferite de
Organizator.
Secțiunea 8. Responsabilitate
Prin participarea la concurs, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se
conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial,
nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților.
Organizatorul se obligă să nu dea publicității și nici să utilizeze în alte scopuri datele copiilor
înscriși în concurs.
Secțiunea 9. Protecția datelor personale
Prin completarea formularului de înscriere vă exprimați acordul ca Fundația Dan Voiculescu
pentru Dezvoltarea României să prelucreze datele fiului/fiicei dumneavoastră (nume, prenume, vârstă)
precum și datele dvs. de contact (telefon, email) în vederea organizării concursului.

Datele colectate și utilizarea acestora:
·
Nume, prenume – sunt utilizate pentru organizarea concursului
·
Vârsta – este utilizată pentru repartizarea copilului la categoria de vârstă potrivită
·
Telefon/e-mail – datele sunt folosite pentru contactarea participanților și transmiterea
informărilor cu privire la concurs.
Mențiuni:
În cadrul evenimentelor organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României
sunt realizate materiale video și foto care ulterior sunt folosite în scopuri promoționale prin publicarea pe
site-ul, paginile de social media, canalul de youtube etc. proprii sau pe cele ale partenerilor. De asemenea
materialele foto și video sunt folosite pentru realizarea de spoturi de promovare sau știri difuzate pe
canale de televiziune naționale. Prin completarea și transmiterea formularului de înscriere sunteți de acord
cu utilizarea imaginii fiului/fiicei dvs. în scopurile menționate mai sus.
Drepturile dvs.:
Datele dvs personale sunt protejate de catre Regulamentul General pentru Protecția datelor cu
caracter personal nr. 679/2016, puteți interveni asupra acestora oricând doriți și puteți solicita:
informarea și consultarea datelor personale
actualizarea datelor personale
ștergerea datelor personale
restricționarea prelucrării datelor furnizate
Puteți face acest lucru contactându-ne la adresa de e-mail: office@fundatiadanvoiculescu.ro.
Responsabilitatea noastră:
Colectarea datelor personale se face numai în scopurile specificate și datele nu vor fi procesate
într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.
Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră care asigură securitatea
necesară.
Secțiunea 10. Regulamentul oficial
Regulamentul Oficial este disponibil pentru toți cei interesați, pe site-ul
www.fundatiadanvoiculescu.ro. Prin participarea la acest concurs, concurenții sunt de acord să respecte și
să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.
Contact: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României
031.425.58.83
e-mail: office@fundatiadanvoiculescu.ro

