REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ONLINE
SEE MORE OF ROMANIA

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei “See more of Romania” este SC. HUAWEI ROMANIA
TECHNOLOGIES S.R.L cu sediul in Blvd. Barbu Vacarescu 201, Cladirea Global Worth, etaj
15-16, sector 2, Bucuresti, (denumita in continuare “Organizatorul”).

Campania este organizata prin intermediul Echipa de PR S.R.L, persoana juridica romana de
drept privat, cu sediul social in Bucuresti, strada Icoanei, Nr. 61, Sector 2, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/11725/2007, cod de Identificare Fiscala RO21946789 (in cele
ce urmeaza “Agentia”) care are calitatea de Imputernicit al Organizatorului.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toate persoanele participante. Organizatorul isi rezerva
dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a
anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

SECTIUNEA 2. DETALII CAMPANIE
Campania See more of Romania reprezinta o initiativa desfasurata in mediul online, prin care
fiecare persoana de pe teritoriul Romaniei poate contribui la schimbarea in bine a hartii online a
Romaniei. Platforma campaniei este reprezentata de website-ul www.seemoreofromania.com,
care va gazdui una din cele mai mari galerii foto cu peisajele surprinse in Romania.
Campania va beneficia si de suportul a 20 fotografi profesionisti de pe plan local.

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL

Prezenta campanie se desfasoara in conformitate cu dispozitiile nr. art. 13-18 din Legea nr.
677/2001 privind dreptul de utilizare ale imaginilor inscrise in campanie.

SECTIUNEA 4. IMAGINI INSCRISE IN CAMPANIE
In Campanie sunt considerate eligibile doar inscrierile care contin imagini in concordanta cu
tematica campaniei.

SECTIUNEA 5. DURATA CAMPANIEI
Campania „See more of Romania” se desfasoara in perioada 25.05.2018 - 31.08.2018, daca sunt
indeplinite toate criteriile enuntate la sectiunea 7 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament si doar in mediul online.

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, de varsta majora, cu domiciliul/resedinta in
Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare
„Participanti”).

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate
si nici membrii familiilor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si
isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest Campanie implicand obligativitatea
respectarii prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 8. MECANISMUL CAMPANIEI
Campania se desfasoara in mediul online si presupune luarea la cunostinta de fiecare Participant,
a urmatoarelor informatii:

1. Participantul trebuie sa acceseze site-ul principal al campaniei
www.seemoreofromania.com;
2. In Sectiunea Pagina Upload, Participantul trebuie sa completeze cu datele personale,
precum Nume, Prenume si adresa de email;
3. Participantii care doresc sa incarce o fotografie a locului pe care il propun pentru una din
cele 3 ture foto trebuie sa acceseze butonul Incarca fotografie. Imaginea trebuie sa
ilustreze un peisaj din Romania pe care Participantul il gaseste potrivit pentru a fi
fotografiat de unul din cei 20 de fotografi implicati in campanie. Incarcarea unei
fotografii este optionala si nu descalifica participantii in campanie;
4. Participantul trebuie sa incarce numele locului propus impreuna cu o scurta descriere a
acestuia, prin accesarea butonului Scurta descriere a locatiei propuse;
5. Descrierea si denumirea locului propus de Participant si fotografia incarcata, daca este
cazul, vor fi verificate de Organizator, pentru verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate;
6. Daca Participantul a respectat toate criteriile stipulate in Sectiunea 10 a prezentului
Regulament, acesta va fi inscris automat in campanie iar fotografia cu locul propus, in
cazul in care Participantul a incarcat fotografie, insotit de descrierea si denumirea locului
din Romania propus, vor fi disponibile pe site-ul campaniei;
7. Participantii vor putea propune locuri din Romania timp de o luna, cu posibilitatea de
prelungire a perioadei;
8. Prin bifarea casutei Bifeaza casuta daca esti interesat sa participi la una din turele foto
organizate, Participantii isi exprima in mod voit dorinta de-a participa la una din turele
foto organizate de Organizator;
9. Prin bifarea casutei Da, am inteles, Participantii isi dau acordul ca datele lor personale sa
fie prelucrate de Organizator;
10. Pentru posibile intrebari sau nelamuiriri, orice Participant poate contacta Organizatorul la
adresa de email info@seemoreofromania.com.
Participantii isi asuma responsabilitatea integrala pentru imaginile si informatiile inscrise in
campanie. Prin incarcarea imaginilor, Participantii iau la cunostinta ca renunta la orice pretentie
materiala sau financiara, care ar putea sa derive din utilizarea imaginii lor pe site-ul campaniei
www.seemoreofromania.com si pe conturile de social media ale Organizatorului.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea ca fotografiile si datele personale ale Participantilor,
incarcate pe platforma campaniei mai sus mentionata, nu vor fi utilizate in scop
comercial/publicitar sau de terte parti.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii care incarca imagini cu continut
ofensator, care imita acte de violenta, au un caracter ofensator, prezinta nuditate sau nu respecta
tematica campaniei.

SECTIUNEA 9. PREMIILE CAMPANIEI
Campania „See more of Romania” presupune urmatorul mecanism de acordare a premiilor:
1. In cazul in care Participantul bifeaza casuta Bifeaza casuta daca esti interesat sa participi
la una din turele foto organizate, acesta va fi inscris automat pe lista celor care doresc sa
participe la una din cele 3 ture foto la care va participa si unul din cei 20 de fotografi
implicati in campanie.
Tura foto va fi organizata de catre Organizatorul campaniei si va include:
- prezenta fotograf profesionist, din cei 20 implicati in campanie
- 2 nopti de cazare in camera Single
- demi-pensiune
Fotografiile surprinse in cadrul turelor foto vor fi realizate cu unul din modelele seriei
Huawei 20.
La fiecare tura foto vor putea participa 3 utilizatori iar desemnarea lor se va face cu
ajutorul software-ului online de extragere random.org.
2. Neselectarea de catre Participant a casutei Bifeaza casuta daca esti interesat sa participi
la una din turele foto organizate, nu presupune acordarea de premii catre participanti,
locurile propuse de Participantii inscrisi fiind utilizate pentru unul din fotografii implicati
in campanie, care va vizita locul desemnat castigator si va surprinde fotografii menite sa
contribuie la schimbarea in bine a hartii online a Romaniei;
Tura foto pentru un fotograf din cei 20 implicati in campanie, va fi organizata de catre
Organizatorul campaniei si va include:
- 2 nopti de cazare in camera Single
- demi-pensiune

Vor fi selectate ca si castigatoare 3 locuri din Romania aferente celor 3 Ture foto.
Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premiile mentionate mai sus si nici nu se va
accepta modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora.

SECTIUNEA 10. PROCEDURA DE VALIDARE A INFORMATIILOR INSCRISE IN
CAMPANIE SI ACORDAREA PREMIILOR

10.1. VALIDAREA PARTICIPANTILOR
Pentru ca un Participant sa fie declarat eligibil, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele
conditii:
1. Sa acceseze site-ul principal al campaniei www.seemoreofromania.com;
2. In Sectiunea Pagina Upload, sa completeze cu datele personale, precum Nume, Prenume
si adresa de email;
3. Participantii care doresc sa incarce o fotografie a locului pe care il propun pentru una din
cele 3 ture foto trebuie sa acceseze butonul Incarca fotografie. Imaginea trebuie sa
ilustreze un peisaj din Romania pe care Participantul il gaseste potrivit pentru a fi
fotografiat de unul din cei 20 de fotografi implicati in campanie. Incarcarea unei
fotografii este optionala si nu descalifica participantii;
4. Participantul trebuie sa incarce numele locului propus impreuna cu o scurta descriere a
acestuia, prin accesarea butonului Scurta descriere a locatiei propuse;
5. Descrierea si denumirea locului propus de Participant si fotografia incarcata, daca este
cazul, vor fi verificate de Organizator, pentru verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate;
6. Daca Participantul a respectat toate criteriile stipulate in Sectiunea 10 a prezentului
Regulament, acesta va fi inscris automat in campanie iar fotografia cu locul propus, in
cazul in care Participantul a incarcat fotografie, insotit de descrierea si denumirea locului
din Romania propus, vor fi disponibile pe site-ul campaniei;
7. Participantii vor putea propune locuri din Romania timp de o luna, cu posibilitatea de
prelungire de catre Organizator a perioadei de inscriere;
8. Prin bifarea casutei Bifeaza casuta daca esti interesat sa participi la una din turele foto
organizate, Participantii isi exprima in mod voit dorinta de-a participa la una din turele
foto organizate de Organizator;

9. Prin bifarea casutei Da, am inteles, Participantii isi dau acordul ca datele lor personale sa
fie prelucrate de Organizator;
Astfel, organizatorul va efectua verificarile informatiilor inscrise de Participanti luand in
considerare tematica campaniei si respectarea Regulamentului in vigoare. Daca Participantul a
respectat toate criteriile stipulate in aceasta sectiune, acesta este validat si inscris automat in
campanie, iar fotografia incarcata, daca este cazul, insotita de descrierea locului din Romania
propus, vor fi disponibile pe site-ul campaniei.
Acelasi participant poate incarca un numar maxim de 10 locuri propuse.

10.2. ACORDAREA PREMIILOR
In cadrul campaniei, in functie de data de desfasurare, premiile vor fi acordate dupa cum
urmeaza:
- datele de organizare ale turelor foto vor fi comunicate Participantilor desemnati castigatori iar
acestia vor trebui sa trimita un raspuns in maxim 3 zile calendaristice de la data transmiterii
email-ului de catre Organizator, in care sa comunice la care din cele 3 ture foto pot participa;
- de asemenea, Participantii castigatori contactati de Organizator vor trebui sa trimita o copie
dupa actul de identitate care va servi pentru rezervarea camerei din cadrul pensiunii undeva
acestia vor fi cazati pe parcursul turei foto;
- toate informatiile privind deplasarea in una din locatiile Turelor foto, precum ora si locul
plecarii sau voucher-ul de cazare, vor fi transmise din timp castigatorilor de catre Organizator.
Pentru nelamuriri, orice Participant poate trimite un email la info@seemoreofromania.com.

SECTIUNEA 11. ANUNTAREA CASTIGATORILOR/CASTIGATORULUI
Anuntul castigatorilor/castigatorului va fi facut prin intermediul adresei de email inscrise
in campul disponibil in pagina de Upload.
Castigatorii/castigatorul trebuie sa trimita un raspuns in termen de 3 zile lucratoare de la
anuntul legat de castigarea premiului. In cazul in care acesta/acestia nu raspunde/raspund in timp
util, premiul va fi acordat primei rezerve.
Premiul descris la sectiunea 9, va fi transmis prin email, Organizatorul fiind responsabil
de demersurile de planificare, organizare si achizitionare a tuturor detaliilor ce tin de deplasarile
in Romania.

SECTIUNEA 12. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului intrarii in posesie a premiului,
nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta Campanie.
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.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul, in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor
in conformitate cu Legea 677/2001.
Prin participarea la campanie, participantii isi dau acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie
incluse in baza de date a Organizatorului in vederea participarii la aceasta campanie.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii, precum si fotografiile inscrise,
nu vor fi utilizate in scop comercial/publicitar si nu vor fi dezvaluite catre terti. Prin participarea
la Concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului
din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in
imposibilitatea

de

a-si
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asumate

prin

Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului
si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca
Organizatorul invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta
acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 15. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile
implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane
competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa:
Huawei Technologies SRL, Blvd. Barbu Vacarescu 201, Cladirea Global Worth, etaj 15-16,
sector 2, Bucuresti, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data incheierii campaniei.
Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Regulamentul Campaniei “See more of Romania!” va fi disponibil in mod gratuit oricarui
solicitant pe site-ul oficial al Campaniei www.seemoreofromania.com.

