
REGULAMENT CONCURS de PRAJITURI cu tematică Sf. Valentin 2020
 

Sectiunea 1. 

Organizatorul concursului și perioada de desfasurare:

1.1. Concursul de prăjituri cu tematică Sf. Valentin (numit în cele ce urmeaza "Concursul") este 
organizat de către  Asociația Socio-Culturală Rumanos Almerienses (denumit în continuare 
Organizatorul) și sponsorizat de către...  (denumit în continuare Sponsorul).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți participanții la acest concurs.
Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfașurării Concursului, 
dacă este necesar, facând cunoscute clar acele schimbări pe durata concursului. Astfel de modificari vor
intra în vigoare la data autentificarii actului adițional prin care Regulamentul este modificat.

1.3. Regulamentul Oficial va fi facut public prin afișare pe site-ul web și pe rețelele sociale al 
Organizatorului, și va fi afișat pe  perioada 5 februarie  – 18 februarie 2020.

Sectiunea 2. Desfășurare

2.1. Concursul incepe pe 5 februarie 2020 cu înscrierea membrilor și se incheie la data de 18 februarie 
2020, Concursul având probe, un juriu și un mecanism de desfășurare.
2.2. Concursul este coordonat de Dl. Adrian Pintea în calitate membru colaborator  al Asociației 
Rumanos Almerienses și se va desfasura la sediul Asociatiei Rumanos Almerienses din  Roquetas de 
Mar, Almería.

Sectiunea 3. 

Dreptul de participare și inscrierea in concurs

3.1. Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs membrii juriului și nici rudele directe ale acestora 
(copii, parinți, frați/surori, soț/soție).
3.2. La Concurs pot participa toate persoanele cu domiciliul stabil în Spania/România care au împlinit 
18 ani la data inceperii Concursului (denumite in continuare "Participanți"); naționalitatea nefind o 
piedică. Pot participați cetățeni români, spanioli, etc, dar condiția de bază este comunicarea în una din 
cele două limbi, română sau spaniolă.
3.3. Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a 
prezentului Regulament.
Înscrierile la concurs se fac la adresa info@rumanosalmerienses.com sau la telefon 642 303 333.

Sectiunea 4. 
Mecanismul concursului

4.1. Concursul se va desfașura la sediul Asociatiei Rumanos Almerienses C/ Manuel Machado Nr.7 
Roquetas de Mar unde participanții înscriși vor prezenta juriului și celor prezenți creațiile culinare: 
prajituri și/sau torturi.



4.2. Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie să prezinte cel puțin o prajitură sau un tort. 
Membrii juriului vor analiza și vor degusta prăjitura/tortul fiecarui participant.Se acordă un puntaj de la
1 la 10 fiecărui criteriu impus, explicat mai jos.
4.3. Un participant se poate inscrie in competiție la amândouă secțiunile, prăjitură sau/și torturi.
4.4. Pe baza criteriilor impuse de juriu, originalitate, design, gust  fiecare prăjitura sau tort va primi un
punctaj, astfel incât punctajul cel mai mare desemnează prăjitura/tortul câștigator.
 
4.5. Toate prăjiturile/torturile prezentate în cadrul acestui concurs devin proprietatea Organizatorului
si nu vor fi returnate. Scopul este de a strânge fonduri din licitația ce se organiza cu 
prăjitura/tortul câștigător și celelalte materiale prezentate și înmânate Organizatorului.
4.6. Participanții care se înscriu la Concurs trebuie să respecte prevederile prezentului Regulament.

Sectiunea 5. 
Premiile concursului

5.1. În cadrul prezentului Concurs se vor acorda 3 premii:

Premiul 1 va fi oferit de Sponsor;
Premiile 2 si 3 vor fi oferite de catre Asociatia Rumanos Almeriense sau /și Sponsor.

5.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 
suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfașurare a Concursului.(ingrediente și deplasare)
5.3. Procedura de acordare a premiilor și de validare a câștigatorilor este prezentată la Sectiunea 6 din 
prezentul Regulament.
5.4. Refuzul unui câștigator de a primi premiul inseamna că respectivul câștigator NU dorește să intre 
în posesia premiului. Un Câștigator își poate exprima refuzul printr-o solicitare scrisă, semnată si cu 
data semnăturii trimisă pe adresa rumanosalmerienses@gmail.com În cazul imposibilității validarii sale
conform prezentului Regulament, un câștigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Sponsorul 
rezervându-și dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.
5.5. Nu se poate acorda contravaloarea în bani pentru premiile specificate la Sectiunea 5.1. a 
prezentului Regulament.
5.6. Un Participant poate câștiga un DOAR UN singur premiu pe întreaga durata a Concursului.

Sectiunea 6.
 Atribuirea premiilor

6.1. Desemnarea câștigătorilor se va face pe data de 18 februarie 2020, de catre un juriu format din trei 
persoane: un reprezentant al Sponsorului, un reprezentant al Organizatorului si o persoana care nu 
apartine Asociatiei Rumanos Almeriense.  Fiecare dintre membrii juriului va acorda o nota intre 1 si 10 
inclusiv materialelor aprobate in concurs, pe baza criteriilor de jurizare de mai jos, note acordate de 
catre juriu pentru fiecare prăjitura/tort.
Criterii de jurizare:
·         respectarea temei concursului (prajitura/tort cu tematica Ziua Îndragostitilor/Sf.Valentin)
·         originalitate
·         design
·         gust



Înscrierea punctajului maxim va fi desemnată câștigătoare, urmatoarele doua locuri, în ordinea valorii 
punctajelor, constituind rezerve. În cazul in care se va inregistra egalitate între punctaje, câștigătorul 
final se va stabili în ordinea înscrierii la concurs, fiind desemnat câștigător participantul care s-a inscris 
mai devreme în concurs.
6.2. Un participant va fi desemnat câștigător dacă se respecta toate prevederile prezentului Regulament.
Un câștigător este considerat validat dacă:
• respecta prevederile prezentului Regulament;

• datele din actul de identitate în vigoare corespund complet cu cele furnizate la înscrierea  in concurs.

6.3. Premiul nu poate fi cedat unei alte persoane. În cazul special în care un participant desemnează o 
persoană să o reprezinte la concurs, acea persoana poate ridica premiul, fiind necesar un acord scris 
între părti, juriul fiind informat de acest acord înainte de inceperea concursului.Organizatorul își 
rezervă dreptul de a cere detalii și a se informa asupra veridicității acordului scris între părți 
participante și parți reprezentate, sprea a elimina orice suspiciune sau abatere de la Regulament.
6.4. Sponsorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanților desemnati 
câștigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului, urmând a fi invalidați.

Sectiunea 7. 
Răspunderea organizatorului

7.1. Organizatorul și nici Sponsorul nu va fi ținut răspunzator pentru orice fel de prejudicii suferite de 
către câștigator indiferent de natura acestora, din momentul predării premiului.
7.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii 
exonereaza Sponsorul de orice raspundere.
7.3. Organizatorul nu îsi asuma răspunderea pentru calitatea prajiturilor sau a torturilor prezentate, 
aceasta cade în responsabilitatea fiecărui participant.
7.4 Organizatorul va oferi spațiul de desfășurare a Concursului, cu dotările corespunzatoare și în 
limitele posibilităților și a bunei desfășurări a Concursului. La fel, Organizatorul are răspunderea de a 
publica câștigătorii pe pagina web și pe rețelele sociale proprii.
7.5 Câștigatorul validat cuprinzând numele, prenumele și premiul câștigat va fi publicata pe site-ul 
http://rumanosalmerienses.blogspot.com.es nu mai târziu de 20 zile calendaristice de la data 
concursului.
7.6 Organizatorul va înmâna diplome de merit însoțite de premiile corespunzătoare locului câștigat de 
participant.

Sectiunea 8.
 Litigiile și legea aplicabilă

8.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

Sectiunea 9. 
Contact

9.1 Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți la 
info@  rumanosalmerienses.com   sau să sunați la numarul de telefon 642 303 333.

Sectiunea 10.
 Clauze finale

mailto:info@rumanosalmerienses.com
mailto:info@rumanosalmerienses.com


10.1 Organizatorii își rezerva dreptul de a refuza participarea oricarui tip de material la concurs dacă 
exista suspiciuni asupra calității sau provenienței materialului prezentat de participant sau dacă 
prajitura/tortul prezentat nu respecta tematica concursului.
10.2 Prin înscrierea la acest concurs, participantul confirmă faptul că a citit si a înţeles toate condițiile 
din Regulamentul de concurs si că le acceptă. Participanții de o altă naționalitate au dreptul de a le fi 
explicat Regulamentul în limba spaniolă.
10.3 Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de contact (adresa și telefon) 
să poată fi folosite pentru desemnarea câștigatorului și înmânarea  premiilor, precum și pentru 
gestionarea la nivel intern a documentelor legate de concurs.
10.4 Participanții vor semna un document ce autorizează ASCRA să adere la regulamentul european 
GPRD de protecție a datelor.
 
Participantii își asumă toată răspunderea asupra transportului și manipulării prajiturii sau tortului pe 
care îl prezinta la concurs.


