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800157, Galati, Romania
contact@glo-marine.com

REGULAMENT CONCURS –
“PROIECTAREA FORMELOR UNEI NAVE DE PESCUIT PENTRU MINIMIZAREA REZISTENTEI LA
INAINTARE”
Cap. 1 Organizatorul concursului

Concursul este organizat de Societatea GLO-MARINE S.R.L.-D, cu sediul in com. Vanatori, str. Vanatori nr. 24, jud.
Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J17/1015/01.07.2016, avand cod fiscal RO 36270331, cont
numarul RO89 EGNA 0101 0000 0079 0303, deschis la Marfin Bank Romania SA, legal reprezentata de domnul
ALIN POHILCA – Administrator.
Derularea Concursului se va face prin intermediul societatii “GLO-MARINE S.R.L.-D”.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul
in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace.

Cap. 2 Perioada de desfasurare
GLO-MARINE S.R.L.-D organizează în perioada 20.02.2019 – 31.05.2019, concursul “PROIECTAREA FORMELOR
UNEI NAVE DE PESCUIT PENTRU MINIMIZAREA REZISTENTEI LA INAINTARE”.
Concursul se va desfăşura in Galati, începând cu data de 20.02.2019 si se va incheia cel mai tarziu la data de
31.05.2019.
Prezentul Regulament de Participare se aplică împreună cu Termenii şi Condiţiile desfăşurării promoţiei. Toate
documentele legale oficiale ale concursului “ PROIECTAREA FORMELOR UNEI NAVE DE PESCUIT PENTRU
MINIMIZAREA REZISTENTEI LA INAINTARE” desfasurata la GLO-MARINE S.R.L.-D pot fi descărcate de pe siteul
www.glo-marine.com/ShipDX.

Cap. 3 Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice student din anul II si anul III ai Facultatii de Nave.
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza ca detine mijloacele materiale/financiare necesare pentru
suportarea impozitului pe venitul din premiul ce ar putea fi castigat in cadrul acestui proiect.
Angajaţii GLO-MARINE S.R.L.-D şi membrii familiilor, rudele si afinii până la gradul IV sunt ineligibili să se înscrie si
sa participe la concurs.
Angajaţii şi membrii familiilor, rudele si afinii pana la gradul IV ai tuturor sponsorilor asociaţi şi companiilor participante
sunt, de asemenea, ineligibili să se înscrie.

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament, implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila
a participantilor, ca materialele prezentate in concurs sa poata fi exploatate in scop de marketing si publicitate, de
catre organizator, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor.
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Cap. 4 Conditii de inscriere si desfasurarea promotiei
Fiecare dintre persoanele inscrise la concursul desfasurat in perioada 20.02.2019 - 31.05.2019 care se dovedeste a
fi eligibil pentru participarea la Concursul “ PROIECTAREA FORMELOR UNEI NAVE DE PESCUIT PENTRU
MINIMIZAREA REZISTENTEI LA INAINTARE” (conform Drepturilor de participare din prezentul regulament) va fi
inscris ca participant la prezentul concurs, fiecare avand posibilitatea sa castige la finalul concursului: 1500 euro –
PREMIUL 1, 1000 euro – PREMIUL 2 si 500 euro – PREMIUL 3.
Participantii la concurs vor furniza Organizatorului toate datele necesare pentru inscrierea acestora, conform
regulamentului atasat pe site-ul organizatorului.
Toate informatiile legate de regulament si mecanismul concursului se gasesc, de asemenea, pe
www.glo-marine.com/ShipDX.
Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi:
distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.),
operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor
de telefonie mobila avand ca efect neprimirea SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de
telecomunicatii, internet etc (avand ca efect neprimirea mail-urilor expediate catre participanti etc).

Cap. 5 Premii si valoarea acestora
Concursul se desfăşoara de la data de 20 Februarie 2019 până la data de 31 Mai 2019. Participanţii la aceast concurs
au posibilitatea să caştige 1500 euro –PREMIUL 1, 1000 euro – PREMIUL 2 si 500 euro – PREMIUL 3.

Cap. 6 Acordarea premiilor
PREMIUL 1, în valoare de 1500 de euro, va fi acordat celui mai bun concept, care va inregistra cea mai
scazuta rezistenta la inaintare. Diferenta se va face la primele doua zecimale.
PREMIUL 2, în valoare de 1000 de euro, va fi acordat echipei a carui concept de nava va inregistra a doua
cea mai scazuta rezistenta la inaintare. Diferenta se va face la primele doua zecimale.
PREMIUL 3, în valoare de 500 de euro, va fi acordat echipei a carui concept de nava va inregistra a treia
cea mai scazuta rezistenta la inaintare. Diferenta se va face la primele doua zecimale.

Premiile vor fi acordate pe data de 31.05.2019, după susținerea prezentărilor finale.
Castigatorii premiilor vor fi anuntati direct de reprezentantii juriului. Pentru acordarea fiecarui premiu se vor confrunta
datele din baza de date cu inscrisi in concurs, cu cele de pe buletinul castigatorului. In cazul oricarei necorespondente
premiul nu se acorda.
Dupa desemnarea si validarea castigatorilor, organizatorul va proceda pentru fiecare premiu in parte la incheierea
cate unui proces verbal in care va consemna:
1. data, ora si locul stabilirii castigatorului;
2. numele si prenumele persoanelor care au participat din partea organizatorului;
3. numele si prenumele castigatorului;
4. premiul acordat;
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5. in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate valabil care sa contina CNP-ul se va
individualiza si adresa de domiciliu.

De asemenea, la Procesul verbalul va fi atasata si declaratia pe proprie raspundere a castigatorului ca are deplina
si neafectata capacitatea de exercitiu si ca indeplineste toate conditiile de participare conform prezentului
regulament.
Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre fiecare castigator.

Cap. 7 Taxe si impozite
Organizatorul concursului nu este raspunzator de plata cheltuielilor legate de transport, cazare pe perioada
eventualului eveniment de stabilire a castigatorilor celor doua premii, acestea revenind exclusiv in sarcina
participantilor.
Organizatorul va calcula, retine si vira impozitul aferent venitului obtinut de cei doi castigatori potrivit premiilor
castigate. In acest sens:
•

suma platita castigatorului premiului in bani va fi diminuata cu valoarea impozitului retinut la sursa de catre
Organizator.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.
Prin inscrierea fiecarui participant, organizatorul concursului dobandeste toate drepturile de publicare a numelui
respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si imaginii sale, astfel cum va considera necesar, fara
alte consideratii sau plati.

Cap. 8 Informarea participantilor
Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.glo-marine.com/ShipDX si sta la dispozitia oricarei
persoane sau autoritati interesate .
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate de Societatea GLO-MARINE S.R.L.-D, cu sediul cu
sediul in com. Vanatori, str. Vanatori nr. 24, jud. Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
J17/1015/01.07.2016, avand cod fiscal RO 36270331, cont numarul RO89 EGNA 0101 0000 0079 0303, deschis la
Marfin Bank Romania SA, legal reprezentata de domnul ALIN POHILCA – Administrator.
Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite de catre
GLO-MARINE S.R.L.-D pentru activitatile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, societatea GLO-MARINE S.R.L.-D. are obligaţia
de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de
participantii la concurs.

Cap. 9 Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au
dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea aplicabila, care le-au fost
încalcate.
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Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se
poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala
domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Prezentul Regulament a fost incheiat in 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.

Organizator,

Societatea GLO MARINE S.R.L.-D
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