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Regulamentul Oficial al Campaniei 

#diana21stcentury  

Call for artists! 

 

Secțiunea 1. Organizatorul campaniei 

1.1. Prezenta campanie #diana21stcentury - Call for artists! este o campanie publicitară (numită în 

continuare Campania), organizată de către S.C. CORINT LOGISTIC SRL, persoană juridică de 

naționalitate română, având sediul social în București, Str. Mihai Eminescu, nr 54A, sector 1, 

număr de ordine în Registrul Comerțului J40/ 8595/ 2013, cod unic de înregistrare fiscală 

RO31980435. 

1.2. Participanții la această campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului 

Regulament Oficial. 

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit de organizator și publicat pe site-ul www.edituracorint.ro și 

pe pagina de Facebook Editura Corint. 

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, cu obligația 

de a anunța decizia în mod oficial, folosind aceleași canale prin care s-a lansat campania 

(newsletter, rețele de socializare, site, etc.). 

  

Secțiunea 2. Durata desfășurării campaniei 

Campania se desfășoară în perioada 11 iunie – 1 septembrie 2021. 

 

Secțiunea 3. Condiții de participare 

3.1. La această campanie pot participa cetățenii români de orice vârstă, cu mențiunea că în cazul 

minorilor este necesar acordul părinților. 

3.2. Participanții răspund de corectitudinea datelor furnizate, care vor fi folosite la informarea 

participanților asupra premiilor câștigate și care sunt necesare pentru validarea câștigătorilor. 

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida/acorda premiul unei persoane asupra căreia 

există suspiciuni de fraudă/înșelăciune. 

3.4. În cadrul acestei Campanii, un participant înscris va primi un singur premiu chiar dacă realizează 

mai multe lucrări. Premiul acordat de Organizator nu poate fi transformat în bani. 

 

http://www.edituracorint.ro/
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Secțiunea 4. Desfășurarea campaniei 

4.1. Campania se desfășoară în parteneriat cu The Institut și Librăriile Cărturești. 

4.2. Pentru a participa la prezenta campanie, participanții trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții obligatorii, cumulativ: 

 

1. Să se înscrie la campanie, completând corect toate informațiile solicitate în formularul de 

înscriere, care se găsește aici 

2. Să respecte tematica 

3. Să realizeze un prototip - vizual descriptiv al creației în format static sau animat 

(jpg./gif/mp4) pe care să-l posteze pe Instagram, folosind obligatoriu următoarele hashtags: 

#diana21stcentury, #CorintBooks, #Carturesti 

 

Secțiunea 5. Locul de desfășurare a campaniei 

5.1. Campania se va desfășura online, pe Instagram. 

5.2. În măsura în care condițiile sanitare o vor permite, se va încerca organizarea unei expoziții cu 

operele câștigătoare, în parteneriat cu un organizator de evenimente de acest gen. 

 

Secțiunea 6. Acordul dreptului de publicare 

6.1. Prin postarea vizualului descriptiv, participanții atestă că au luat cunoștință de „ACORDUL 

DREPTULUI DE PUBLICARE” care constituie parte integrantă din prezentul regulament. 

Astfel, pentru utilizarea vizualului în viitoare campanii ale organizatorului, nu se va solicita un 

alt acord, nu se vor completa alte formulare, nu se vor scana acte, nu se vor semna şi nu se va 

aștepta confirmarea de primire a acestor documente. 

6.2. Prin înscrierea la concurs şi acceptarea termenilor regulamentului de desfășurare a acestuia, 

participanții la concurs își exprimă acordul ca vizualul lor să fie folosit de organizator pe orice 

suport/platformă și în orice acțiune viitoare. 

6.3. Toate drepturile asupra operei aparțin autorului, organizatorul având doar dreptul de a utiliza 

vizualul. 

 

Secțiunea 7. Descrierea premiilor și mecanismul de desemnare a câștigătorilor 

7.1. Descrierea premiilor. La finalul campaniei se vor acorda 12 x premii, fiecare constând într-un 

cupon de reducere cu 50%, dar nu mai mult de 500 lei/lunar, a oricărei comenzi de cărți efectuate 

la editura Corint timp de 4 luni, până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv. Valoarea totală 

estimată a premiilor este de 24 000 lei. 

7.2. Mecanismul de desemnare a câștigătorilor. Câștigătorii vor fi desemnați prin votul publicului. 

Primii 12 participanți care au, la data de 1 septembrie 2021, ora 10,00, cele mai multe like-uri la 

vizualul postat pe Instagram cu hashtag-urile campaniei vor fi declarați câștigători. Like-urile 

care se adună după data de 1 septembrie 2021, ora 10,00, nu vor mai fi luate în considerare. 

7.3. Câștigătorii vor fi anunțați prin comunicat de presă, rețele de socializare, website-urile 

organizatorului și partenerilor. 

7.4. Invalidarea unui câștigător. Va fi invalidat câștigătorul care nu a respectat, cumulativ, toate 

condițiile de participare. 

7.5. Un participant poate câștiga un singur premiu, chiar dacă participă în campanie cu mai multe 

opere. 

 

Secțiunea 8. Sesizări și întrebări 

8.1. Sesizările și întrebările pot fi trimise la adresa marketing@edituracorint.ro. 

8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu lua în considerare solicitările care nu fac obiectul 

campaniei sau exprimă o atitudine necorespunzătoare (de exemplu, dar fără limitare la aceste 

situații: limbaj agresiv, inadecvat, injurii, amenințări etc.) 

http://bit.ly/diana21stcentury
mailto:marketing@edituracorint.ro
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Secțiunea 9. Răspundere 

9.1.  Prin înscrierea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte prezentul 

Regulament, precum și toate deciziile luate de organizator și colaboratorii săi în toate aspectele 

legate de implementarea prezentei campanii. 

9.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru validarea datelor personale furnizate de către 

participanți.  

9.3. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări 

ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament sau ulterior încheierii prezentei 

campanii. 

 

Secțiunea 10. Protecția datelor personale 

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al 

companiei noastre, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra 

datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul 

general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe 

teritoriul României. Citiți, aici, detaliat, Politica noastră de Confidențialitate cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

  

Secțiunea 11. Încetarea campaniei 

Prezenta campanie va înceta de drept la data de 1 septembrie 2021, și poate înceta înainte de termen 

numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea. 

 

Secțiunea 12. Dispoziții finale 

12.1. Participanţii la prezenta campanie acceptă să se conformeze întocmai acestui Regulament. 

Validarea și acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament.  

12.2. Odată cu înregistrarea în Campanie, participantul declară în mod liber, expres şi neechivoc că 

nu are niciun fel de pretenții prezente şi/sau viitoare, de nicio natură, faţă de Organizator.  

12.3. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la campanie, acestea vor fi 

soluționate pe cale amiabilă. 

12.4. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor 

înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. 

  

Încheiat și semnat astăzi, 10 iunie 2021. 

S.C. CORINT LOGISTIC SRL 
 

https://corintjunior.ro/politica-de-confidentialitate/
https://corintjunior.ro/politica-de-confidentialitate/

