
 

R E G U L A M E N T 

Concurs de folk – Scoate chitara in gradina 

  

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.   

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, mai exact, pe cei care cântă muzică folk.    

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 și concurenți care nu 

locuiesc în București.   

Secțiunea 3. Durata concursului   

Concursul se desfășoară în perioada 01 – 22 august 2018.   

Secțiunea 4. Participanți   

La concursul de folk au dreptul să participe copiii și tinerii cu vârste cuprinse între 10 și 25 de 

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 domiciliul, în cazul minorilor datele de contact ale unui 

părinte/tutore/reprezentant legal: telefon, email, titlul și durata piesei.  Data limită de înscriere în 

concurs este de 15 august 2018.    

Secțiunea 6. Desfășurarea concursului   

Concursul se va desfășura în București, în data de 22 august 2018 în Grădina Valorilor 

Românești din parcul Lumea Copiilor, intrarea din Strada Pridvorului nr 24, sector 4, la ora 

18.00.   

Concursul se va desfășura pe două categorii de vârstă:    

Categoria A –copii cu vârsta cuprinsă între 10 ani și 15 ani (concurenții să aibă împlinită vârsta 

de 10 ani la data desfășurării concursului )   

Categoria B –Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 ani.  Concurenţii se vor prezenta cu cel 

puțin 30 de minute înainte de ora începerii concursului, altfel vor fi descalificați din concurs.   

Calendarul concursului   

Concursul se va desfășura în luna august, astfel:   

 Înscriere concurenți: 01.08– 15.08 2018  

 Desfășurarea concursului – 22 august 2018  

 Festivitatea de premiere – 22 august 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   

Premiile vor consta în materiale educaționale, instrumente și accesorii pentru instrumente 

muzicale.  

  

 

 

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.    

Secțiunea 9. Protecția datelor personale   

În conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat să facă public numele 

câștigătorilor și câștigul acordat în cadrul acestui concurs. Câștigătorii vor fi afișati pe site-ul 

www.fundatiadanvoiculescu.ro, în conformitate cu prevederile Sectiunii 5 din prezentul 

Regulament oficial. Organizatorul se obligă, să respecte prevederile regulamentului GDPR 

privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se 

angajează să păstreze și să utilizeze datele personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul 

concurs conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. 

 

Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, pot interveni asupra datelor personale 

oricand doresc si pot solicita: 

 

-          informarea si consultarea datelor personale 

-          actualizarea datelor personale 

-          stergerea datelor personale 

-          restrictionarea prelucrarii datelor prelucrate 

 

Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale către Organizatorul concursului, 

participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie 

prelucrate și folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, 

pentru a informa participanții cu privire la noi proiecte, campanii publicitare și de marketing. La 

cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale. 

 

Datele colectate vor fi utilizate in scopul realizarii inscrierii in concurs sunt utilizate pentru 

mentinerea comunicarii cu privire la detaliile concursului sau pentru transmiterea de mesaje,  

oferte 

 

Secțiunea 10. Regulamentul oficial   

  

Regulamentul Oficial este disponibil pentru toți cei interesați, pe site-ul 

www.fundatiadanvoiculescu.ro. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să 

respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului 

Regulament Oficial. 

http://www.fundatiadanvoiculescu.ro/

