Regulament de participare la concursul ”Lucrează cu
europarlamentul Petru Luhan la Parlamentul European”
Articolul 1. Organizatorul
Europarlamentarul Petru Constantin Luhan organizează în perioada 9 mai – 1 iulie 2013
concursul pentru selectarea unui intern la cabinetul Petru Luhan din cadrul Parlamentului
European, Bruxelles, prin intermediul

site-ului www.luhan.ro și a paginii de Facebook

www.facebook.com/PetruConstantinLuhan.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul, anuntand insa
publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.
Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al
organizatorului, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si
drepturile conexe.
Datele participanților nu vor fi reținute pentru campanii ulterioare și vor fi procesate doar în scopul
validării înscrierii și desfășurării prezentului concurs.
Articolul 2. Organizarea și mecanismul concursului
2.1

Concursul

se

desfășoară

în

trei

etape,

după

cum

urmează:

ETAPA 1 Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să acceseze pagina dedicată din
www.luhan.ro
sau
aplicația
de
Facebook
de
pe
pagina
cadrul
site-ului
www.facebook.com/PetruConstantinLuhan, să dea LIKE paginii de Facebook Petru Luhan și apoi
să completeze integral și cu date corecte formularul de concurs în perioada 9 – 30 mai 2013. În
cadrul formularului,participanții trebuie să răspundă cât mai creativ și argumentat la întrebarea
”Ce propuneri ai face dacă ai fi europarlamentar pentru o zi?”.
ETAPA 2 Pe 31 mai 2013, pe pagina www.facebook.com/PetruConstantinLuhan vor fi afișate
cele mai interesante 20, maxim 30, de răspunsuri, selectate de Petru Luhan și stafful său.
În perioada 31 mai – 23 iunie 2013 ideile vor putea fi votate și comentate de comunitate, urmând
ca primele 5 idei care au acumulat pe 23 iunie, ora 24:00, cel mai mare număr de LIKE-uri și
SHARE-URI pe Facebook să treacă în ETAPA 3. În cazul în care vor exista mai multe idei cu
număr însumat identic de LIKE-uri și SHARE-URI va prima ideea cu cele mai multe SHARE-URI.
Dacă este egalitate și în acest caz, va prima ideea cu cele mai multe comentarii. În cazul în care
se ajunge la baraj și în această situație, pe pagina de Facebook vor fi prezentate din nou ideile
aflate la egalitate, urmând ca timp de 24 de ore să fie invitată comunitatea de fani să decidă prin
LIKE-uri și SHARE-uri ideea care va trece în etapa finală. Procesul acesta se va repeta până la
găsirea unei idei câștigătoare.
ETAPA 3 În perioada 24 iunie – 30 iunie 2013 autorii primelor 5 idei vor fi invitați la un interviu de
maximum 30 de minute față în față cu Petru Luhan, urmând să-și susțină ideea și să-și prezinte
motivația pentru internship.
Prin trimiterea formularului de concurs, participanții declară că au citit și sunt de accord cu
prezentul regulament în totalitate.
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Sunt înscriși în concurs doar participanții care au completat cu date corecte formularul și l-au
trimis în perioada de concurs.
Articolul 3. Participanții la concurs. Condiții de participare.
3.1 La concursul intitulat ”Lucrează cu europarlamentul Petru Luhan la Parlamentul
European” poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, care face
dovada domiciliului sau rezidenței în România și care este fan al paginii
www.facebook.com/PetruConstantinLuhan la data înscrierii.
3.2 Participarea la concurs a participanților atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără
rezerve, de către aceștia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și
complete toate datele furnizate de participanți.
3.3. În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului (de către
oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea
vreunei formalitați înaintea participanților.
3.4 Participarea la concursul ”Lucrează cu europarlamentul Petru Luhan la Parlamentul
European” implică acceptarea necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca
numele, fotografiile și materialele filmate sau fixate pe oricare alt suport cu aceștia să poată fi
făcute publice și exploatate în orice scop inclusiv publicitar de către organizator și/sau
subcontractanți ai acestuia fără nici un fel de pretenții din partea participanților și câștigătorilor.
3.5 Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului, rudele
angajaților organizatorului până la gradul 4, precum și angajații si rudele acestora până la gradul
4 aparținând terțelor societăți sau fundații implicate în promovarea proiectului.
Articolul 4. Premiile din concurs
4.1 Premiul constă în acordarea unui stagiu de 30 zile (1 lună calendaristică) la biroul
europarlamentarului Petru Luhan din Bruxelles, plătit cu suma de 1.000 euro brut și
asigurarea transportului dus-întors România – Bruxelles.
Data stagiului va fi stabilită de comun acord de către organizator și câștigător, însă nu poate
începe mai târziu de 1 decembrie 2013.
Premiul nu poate fi convertit în bani sau transferat unei terțe persoane.
4.2 Câștigătorul va fi anunțat public pe 1 iulie 2013 prin intermediul mass media, pagina de
Facebook a organizatorului și siteul acestuia.
Articolul 5. Taxe si impozite. Acordarea premiilor
5.1 Premiul se acordă în cadrul prezentului concurs conform legilor belgiene.
Articolul 6. Dreptul de contestatie. Litigii
6.1 Participantii inregistrați la concurs pot exercita un drept de contestație referitor la desemnarea
câștigătorului, în termen de 24 ore, după desemnarea acestuia, prin înregistrarea contestației la
adresa de mail office@luhan.ro împreună cu datele de contact (adresă, nume și prenume, act
de identitate cu toate datele aferente).
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6.2 Contestația înregistrată în termenul prevăzut la art. 6.1, se judecă de către o comisie
desemnată de organizator, în termen de maxim 72 de ore de la înregistrarea acesteia, rezultatul
deliberării fiind trimis prin e-mail și afișat pe www.luhan.ro, în pagina concursului.
6.3.În cazul în care rezultatul deliberării este de natură să ducă la nevalidarea unui câștigător și
să confere premiul altuia, acesta va fi anunțat prin toate căile din articolul 4.2 imediat după
deliberare.
6.4 În cazul admiterii contestației, se invalidează câștigătorul și se continuă concursul, din punctul
în care acesta a fost întrerupt ca urmare a desemnării câștigătorului invalidat.
Articolul 7. Prevederi speciale
7.1 Organizatorul nu este responsabil de eventualele defecţiuni tehnice aparute în timpul
desfăşurării concursului, aceestea fiind considertate ca si cauze exoneratoare de raspundere
pentru organizator.
Astfel, organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale terților sau sistemelor
acestora.
7.2 Regulamentul de participare poate fi modificat de către organizator pe parcursul derulării
concursului, sub rezerva publicității acestor modificări, în termen de maxim 24 ore de la
producerea acestora, efectuată în aceleași condiții de publicitate ca și pentru prezentul
regulament.
7.3 Publicitatea prezentului regulament se realizează pe site-ul www.luhan.ro şi pe pagina de
Facebook .
7.4 Concursul nu este asociat, aprobat sau supus oricărei prevederi speciale a rețelei de
socializare Facebook www.facebook.com/PetruConstantinLuhan.

Organizator
Petru Constantin Luhan
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