
 

 

 
    
                                          REGULAMENTUL  CONCURSULUI  AQUAKIDS  
                                               MINICURS DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ 
SECȚIUNEA 1.  ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
Organizatorul concursului AQUAKIDS, denumit în continuare CONCURSUL, este SC AQUATIM 
SA, cu sediul în Timișoara,  STR Gh Lazăr nr. 11/A.    
Acest concurs nu este organizat, administrat sau finanțat de FACEBOOK sau   INSTAGRAM. 
Concursul se va derula conform prezentului Regulament (denumit în continuare REGULAMENT) 
care este obligatoriu pentru toți participanții. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul cu obligația de a 
anunța publicul în mod oficial. Concursul va fi operat prin Serviciul Comunicare -Marketing al SC 
Aquatim SA . 
Pe perioada concursului, Serviciul de Comunicare -Marketing al S.C. Aquatim S.A. va desfășura 
urmatoarele activități : 
Va monitoriza participarea la Concurs a copiilor (prin intermediul părinților sau al tutorilor legali 
ai acestora ). 
Va contacta câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor . 
Va preda premiile câștigătorilor, după validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite 
prin Regulament.  
La data acordării premiilor, va legitima câștigătorii și va întocmi un proces verbal de predare 
primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterioară legată de 
premiul acordat câștigătorului. 
 
SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI  
Concursul se va desfașura pe contul de facebook AQUAPIC , site educațional pentru copii , în 
perioada 15 oct. – 30 nov. 2022 .  
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu 
țin de el.  
La recepționarea premiului, părinții sau tutorii legali ai copiilor desemnați ca fiind câștigători, 
trebuie să prezinte un document de identitate și să semneze pentru primirea premiilor.  
 
SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE  
Concursul se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 8- 11 ani, prin intermediul 
părinților sau tutorilor legali, persone fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex 
sau religie, rezidente in România, care respecta condițiile prezentului regulament si care 
urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot 
participa angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea 
la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei 
constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în 
exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de 
participare la concurs este anulat automat in situația în care o persoană furnizează date 



 

 

sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor 
personale. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie sa aibă un cont de 
Facebook, completat cu o adresă de email validă și nume / prenume reale. Daca nu aveți 
cont de utilizator vă puteți creea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/. 
SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE  
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de 
intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul 
de a se adresa justiției. 
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea 
în concurs exclusiv în scopul anunțării si identificarii câștigătorului. 
SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI  
Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de facebook AQUAPIC .  
Toți copiii care răspund întrebărilor Brosuței Bibi și rezolvă cerința miniconcursului 
AQUAKIDS sunt înscriși automat în concurs.  
SECȚIUNEA 6 . PREMIILE CONCURSULUI ȘI ȘANSA DE CÂȘTIG 
Toți copiii înscriși  în concurs vor fi premiați, cuantumul premiilor fiind stabilit în funcție 
de nr. de episoade la care au participat.  
Premiile constau în materiale publicitare Aquatim, broșuri * Bibi broscuța curioasă* , 
jucării de pluș Broscuța Bibi, cărți . 
Șansa de câstig depinde de respectarea prezentului regulament.  
SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR  
Câștigătorii vor fi desemnați in funcție de nr. de participări pentru fiecare episod , validarea 
acestora fiind făcuta de o comisie de evaluare formată din trei membri ai Serviciului de 
Comunicare- Marketing .Toți participanții vor fi premiați , cuantumul premiului stabilindu-
se în funcție de numărul de episoade la care s-a participat și de corectitudinea răspunsului 
.Toți participanții la Concursul AQUAKIDS trebuie să îndeplinească condițiile 
Regulamentului.  
SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI  
Câștigătorii și condițiile de acordare a premiilor  vor fi făcute publice  printr-un anunț 
publicat pe contul facebook AQUAPIC . 

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR Participantul este unic responsabil asupra oricăror 

consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate 

sau cu drepturi de autor pe facebook.com.  
SECȚIUNEA 10 . ÎNCETAREA CONCURSULUI  
Prezentul concurs va înceta de drept la data de 30 noiembrie 2022, ora 24:00 și poate 
înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră care 
împiedică desfășurarea concursului. 
SECTIUNEA 11. LITIGII În cazul unor litigii apărute între S.C. AQUATIM S.A. si participanții 
la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea 
litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate in litigiu vor înainta litigiul spre soluționare 
instanțelor române competente.  
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