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REGULAMENTUL CAMPANIEI PRIN CARE TOȚI CEI CARE AU COMPLETAT 

FORMULARUL 230 ÎN PERIOADA 27.02.2023 – 27.03.2023 AU ȘANSA DE A CĂȘTIGA O 

PLIMBARE CU BARCA DE CANOTAJ, ALĂTURI DE MARIUS COZMIUC 

 

Art. 1 – Organizatorul 

1.1. Organizatorul campaniei prin care poate fi castigata o plimbare cu barca de canotaj, de 30 de 

minute, alaturi de Marius Cozmiuc, (denumită in continuare „Campania”) este Fundaţia Hope and 

Homes for Children Romania (HHC), înregistrată în Registrul Fundaţiilor şi Asociaţiilor cu nr. 

1/23.01.2001, CUI 13661594, cu sediul în Baia Mare, Bd. București nr. 2A, jud. Maramureş, cont 

bancar deschis la BRD, Sucursala Baia Mare, IBAN RON RO49BRDE250SV18778972500, 

reprezentată de Ştefan Dărăbuş, Director Regional, (denumita in continuare „Organizatorul”). 

1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul ”) care 

este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si 

in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, cu toate modificarile si 

completarile ulterioare. 

1.3. Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si 

neechivoca a Regulamentului de catre participant si a informatiilor referitoare la prelucrarea datelor 

cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se 

conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. 

 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Campaniei 

2.1. Campania este organizata si de desfasoara pe teritoriul Romaniei. 

2.2 Campania se desfasoara in perioada 27 februarie (ora 9:00) – 27 martie 2023 (ora 14.00)  - 

“Perioada Campaniei”, cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament. 

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi Perioada Campaniei pe parcursul derularii 

acesteia anuntand acest fapt in mod public, prin modalitatile mentionate la art. 3 din Regulament. 

2.4 Validarea rezultatelor Campaniei si acordarea premiilor va avea loc conform prevederilor 

prezentului Regulament. 

 

Art. 3 - Regulamentul Campaniei 

3.1 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este 

disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe pagina dedicată campaniei: 

https://hopeandhomes.ro/redirectioneaza-35-si-castiga-o-plimbare-cu-barca-alaturi-de-marius-

cozmiuc/ 

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii 
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publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile 

pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile 

prezentului Regulament. 

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul 

de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii Participantilor cu 

privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse 

prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale la Regulament care vor fi 

comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma 

actualizata, pe pagina web dedicată campaniei: https://hopeandhomes.ro/redirectioneaza-35-si-

castiga-o-plimbare-cu-barca-alaturi-de-marius-cozmiuc/ 

Art. 4 – Produsul participant: 

4.1. În cadrul acestei Campanii poate fi câștigat un singur premiu constând într-o plimbare de 30 de 

minute cu barca de canotaj, alaturi de Marius Cozmiuc, in perioada iunie - iulie 2023, pe lacul 

Snagov. Data efectivă de intrare în posesia a premiului va fi stabilită de comun acord cu castigătorul 

desemnat. 

 

Art. 5 - Dreptul de participare 

5.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice care, la data începerii 

Campaniei, au implinit varsta de 18 ani (denumite în cele ce urmeaza ”Participanți”) și care au 

obtinut in anul 2022 venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri din pensii, și care 

redirecționat 3,5% din impozitul pe venit în perioada campaniei, pe site-ul Organizatorului, în 

secțiunea https://hopeandhomes.ro/3-5lasuta/, denumită în continuare „Platforma”.  

Inscrierea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a 

prevederilor prezentului Regulament. 

5.2 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane: 

a. persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie; 

b. angajati ai Organizatorului; 

c. rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori ) si/sau sotul/sotia angajatilor 

Organizatorului; 

d. persoanele care nu au completat formularul 230, disponibil pe site-ul Organizatorului, în 

sectiunea https://hopeandhomes.ro/3-5lasuta/ 

5.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie 

a persoanelor mentionate la art. 5.2, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din 

categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept 

consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiului 

in cazul castigatorilor desemnati. 
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5.4 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in 

cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a 

cere restituirea premiului astfel castigat si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin 

actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. 

a. Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se 

efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul 

constatarii unor asemenea situatii. 

b. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie 

si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul 

participant cu privire la aceasta decizie. 

 

Art. 6 – Premiul Campaniei 

6.1 In cadrul Campaniei va fi acordat, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris la Art . 7 

de mai jos, Premiul descris la art. 4. 

6.2. Câștigătorul premiului oferit in cadrul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi 

contravaloarea premiului in bani sau inlocuirea acestuia cu alte bunuri si nici nu poate solicita 

schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiului castigat. 

6.3. Un participant (identificat prin nume, prenume, email) poate castiga un singur premiu pe toata 

durata Campaniei, indiferent de numarul de înregistrari făcute pe Platformă. 

 

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei 

7.1 Inscrierea la Campanie 

Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare conform Art. 5 din prezentul Regulament; 

b) Înscrierea se va face exclusiv în Perioada Campaniei menționată la Art. 2.2 din prezentul 

Regulament; 

c) Participantul trebuie să ia cunostinta de conditiile in care sunt prelucrate datele cu caracter 

personal potrivit Art. 10 din Regulament. 

d) Participantul trebuie sa se înregistreze/participe pe Platformă, in Perioada Campaniei, 

completand si generand online formularul 230, disponibil pe Platforma Organizatorului. 

e) Fiecare participant la campanie poate participa o singură dată pe toata durata Campaniei. 

Un participant care realizează mai multe inregistrari pe Platformă, în perioada Campaniei, are 

dreptul să participe o singură dată la prezenta Campanie. 

f) Participantul va folosi pentru inscriere o adresa de e-mail valida, personala. 
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7.2 Modalitati de inscriere in campanie 

7.2.1 Participantii se pot inscrie in Campanie, cu respectarea cumulativa a conditiilor cuprinse in 

art. 7.1. de mai sus, prin una dintre urmatoarele modalitati: 

7.2.2 Toti participantii vor fi centralizati intr-un sistem electronic, urmand sa participe la tragerea la 

sorti ce va avea loc dupa finalizarea Campaniei conform Art . 7.3. din prezentul Regulament. 

7.2.3 Nu vor fi luate in considerare: 

a) înregistrarile efectuate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei; 

b) înregistrarile făcute în alt mod decât prin intermediul Platformei; 

c) înregistrarile efectuate de persoane din categoriile prevazute la Art. 5.2. 

 

7.3 Desemnarea castigatorilor 

7.3.1 Tragerea la sorti presupune folosirea unui platforme web distribuire si extragere aleatorie, care 

va selecta castigatorii si rezervele, pentru premiul oferit in cadrul Campaniei, dintr-o baza de date 

ce contine toate inscrierile valide in Campanie, pana cel tarziu la data de 31 martie 2023. Extragerea 

se va realiza prin intermediul platformei https://www.random.org/,  si va fi înregistrată video.  

7.3.2 La tragerea la sorti participa toate inscrierile valide conform prezentului Regulament, realizate 

pe intreaga Perioada a Campaniei. 

7.3.3 In cadrul tragerii la sorti se va extrage un singur câștigător și 3 rezerve.  

7.4 Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor 

7.4.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, 

ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si 

respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament. 

7.4.2 Participantul care a fost desemnat castigator va fi contactat prin e-mail, la adresa de email 

completată pe Platformă în momentul înregistrarii, in maximum 2 (două) zile de la data desemnarii 

castigatorului și va avea la dispoziție 5 zile calendaristice pentru a-și revendica premiul. Adresa de 

e-mail utilizată pentru inscrierea in Campanie serveste pentru identificarea Participantului si 

contactarea acestuia. In cazul in care Participantul nu a răspuns la e-mail în termen de 5 zile 

calendaristice din momentul trimiterii e-mail-ul de către Organizator sau adresa de email este 

gresita, se va lua în considerare prima rezervă extrasă prin tragere la sorți, în limita a 3 rezerve.  

7.4.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului prin 

intermediul e-mail-ului, informatiile necesare identificarii si validarii lui. 

A. În e-mail-ul de anunțare a câștigătorului, Participantului i se va solicita sa puna la dispoziție 

informatii și documente: 

- Nume, prenume 

- copie electronică a actului de identitate 

- număr de telefon 
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Daca Participantul nu îndeplinește condițiile de participare, acesta va fi invalidat si se vor contacta 

rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 

 

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare prin 

email/sms sau apelare telefonica. Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in 

termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare.  

7.4.4 Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai 

multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept potential castigator, sub rezerva 

indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea 

desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, 

celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare 

descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in 

proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul 

Participantilor desemnati initial. 

7.4.5 Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant nu poate 

fi contactat din cauze neimputabile acestora (adresa de e-mail incorecta/ incompleta) . 

7.4.10 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda Premiul daca Participantii desemnati 

castigatori nu indeplinesc conditiile de validare. 

7.4.11 Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea acestuia pe pagina dedicata campaniei, 

respectiv: https://hopeandhomes.ro/redirectioneaza-35-si-castiga-o-plimbare-cu-barca-alaturi-de-

marius-cozmiuc/, dupa finalizarea procesului de validare, pana cel tarziu la data de 20 aprilie 2023.  

7.4.12 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu 

atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de catre Participanti fiind in 

responsabilitatea exclusiva a acestora. 

7.5 Intrarea in posesia premiilor 

7.5.1 Premiul se va acorda castigatorului in Snagov, adresa fiindu-i comunicată câștigătorului cu 3 

(trei) zile lucrătoare înainte. Castigatorul va trebui sa se prezinte la această adresă, unde va intra in 

posesia Premiului. Data la care se va intra in posesia premiului va fi stabilită de comun acord cu 

căștigătorul, pentru perioada iunie – iulie 2023. Toate costurile aferente cu deplasarea din 

localitatea de domiciliu in Snagov vor fi suportate de catre castigatorul desemnat. În eventualitatea 

în care câștigătorul nu se poate/nu dorește să se deplaseze, acesta va fi invalidat si se vor contacta 

rezervele, in ordinea desemnarii acestora. 

 

7.5.2 In cazul in care premiul este refuzat de catre castigator sau acesta nu a putut fi gasit , premiul 

ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va 
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considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

 

Art 8 – Limitarea raspunderii 

8.1. 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 acestei Campanii, precum si a 

Organizatorului. 

8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia 

Organizatorului este definitiva. 

8.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

a) Înregistrarile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus; 

b) DÎnregistrarile care nu contin toate informatiile obligatorii; 

c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de email ale Participantilor; 

d) Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de 

contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca 

atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date 

eronate care au dus la imposibilitatea intrării în posesie a premiului, la imposibilitatea identificarii 

unui castigator; 

e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia 

premiului cauzata de orice motiv altul decat propria sa culpa; 

8.4. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta 

castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de 

implementarea Campaniei. 

8.5. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei 

sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa 

Campaniei. 

8.6. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de 

contact necesare acestuia, conform Regulamentului, pentru a lua legatura cu Participantul in 

vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premiu, etc. 

9.7. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din 

participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta 

grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul. 

 

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale 

Informatiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la drepturile 

participantilor in ceea ce priveste prelucrarea datelor se regasesc pe pagina web 

https://hopeandhomes.ro/gdpr/. 
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Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora 

11.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui 

eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive 

independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. 

 

Forta majora inseamna in intelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil si inevitabil pentru Organizator. Campania mai poate inceta inainte de implinirea 

perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu 

conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor 

Regulamentului. 

 

Art. 12 - Contestatii si Litigii 

12.1 Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator, la 

adresa de email bucuresti@hopeandhomes.ro, in termen de 3 zile de la publicarea castigatorului pe 

pagina dedicată campaniei, respectiv https://hopeandhomes.ro/redirectioneaza-35-si-castiga-o-

plimbare-cu-barca-alaturi-de-marius-cozmiuc/. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi 

luate in considerare. 

12.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de 

desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi 

posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul 

Bucuresti. 

12.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare datei de intrare a posesie a premiului nu 

vor fi luate in considerare de catre Organizator. 

 

Art. 13 - Alte Clauze 

13.1 Premiul neacordat va ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta in 

maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

13.2 In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte 

prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta 

conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta 

reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor 

lipsite de validitate. 

13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz 

sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului si/sau a colaboratorilor sai 

implicati in organizarea Campaniei. 
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 Sediu central 

 

Fundația Hope and Homes for Children 

Bd. București 2A, 430281 Baia Mare, Maramureș 

 

Tel +40 262 227 419 

Fax +40 362 805 544 

 

Email office@hopeandhomes.ro  

 

Birou București 

 
 
Departamentul Fundraising și Comunicare 
 
Str. Monetăriei nr. 12, ap. 7, Sector 1, 011216 

 

Tel +40 31 426 02 71 

 
Email bucuresti@hopeandhomes.ro 
 
Web:  https://www.hopeandhomes.ro/ 

 

Ambasadori 
 

Amalia Enache 

Alexandru Tomescu 

Marius Manole 

Mihai Morar 

 

 

14.4 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 

 

Redactat astăzi, 23 februarie 2023, într-un exemplar original care rămâne în arhiva Organizatorului. 
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