
 
 Regulamentul concursului 
 
"Vine, vine MOŞ CRĂCIUN!”  
 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  
 
1.1. Organizatorul concursului “Vine, vine Moş Crăciun!” (numit în cele ce urmeaza "Concursul") este 

compania CLAR TV - MUSCEL cu sediul în JUDEŢUL VÂLCEA, NR. Reg. Com. J38/10/12.01.2010,  
C.U.I. RO 26389816 (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”).  
 
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare 
"Regulamentul") pe postul de televiziune CLAR TV – MUSCEL şi pe pagina de internet 
www.facebook.com/tvclar. Regulamentul este obligatoriu pentru toţi participanţii.  
 
SECTIUNEA 2. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE ALE CONCURSULUI  
2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în perioada 30.11.2020 –  17.12.2020, pe teritoriul 
judeţelor Argeş şi Dâmboviţa , în cadrul programelor de televiziune Clar TV – Muscel şi în spaţiul virtual 
corespunzator paginii www.facebook.com/tvclar, în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum şi 
dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Concursului, cu condiţia înştiinţării prealabile a 
participanţilor cu cel puţin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament 
va deveni aplicabilă.  
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  
3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care recepţionează în pachetul de 
programe, postul nostru de televiziune CLAR TV – MUSCEL şi işi dă acordul scris că minorul al cărui 
părinte sau tutore legal este, să apară în cadrul programelor de televiziune de pe postul Clar TV – Muscel 
şi pe pagina de facebook: www.facebook.com/tvclar . De asemenea părintele / tutorele legal trebuie să 
fie cu plata la zi a abonamentului şi îşi va da acordul în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal. 
 
3.2. Nu au dreptul să participe în Concurs angajaţii CLAR TV – MUSCEL. 
 
 
3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a 
prezentului Regulament.  
 
3.4. Câştigătorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat 
pe whatsapp: 0747.112.284, , pentru a putea fi utilizate în procesul de desemnare şi înmânare a 
premiului. Dacă una dintre informaţiile personale nu este completată corect, participantul poate fi 
descalificat, chiar daca a fost extras în calitate de câştigător.  
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3.5. Concursul se desfaşoară exclusiv pe postul de televiziune CLAR TV – MUSCEL şi pe pagina de 
facebook a acestuia. 
 
SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR  
4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-şi o identitate falsă. 
Organizatorul işi rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant 
este desemnat câştigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s -a înscris 
utilizand date false, sau încearcă sa influenţeze Concursul prin modalităţi frauduloase sau nu respectă 
prevederile Regulamentului.  
 
SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS  
5.1. Orice persoana care doreşte să se inscrie in Consurs poate participa fără a plati nicio taxa, în 
perioada 30.11.2020 –  17.12.2020, ora 24:00. Pentru a se înscrie, participanţii trebuie să respecte 
urmatoarele:  
 

5.2.  Să filmaţi copilul în timp ce recită o poezie (având ca temă – Iarna) şi  interpretând un 
colind sau un cântec de iarnă 

• la începutul filmuleţului spuneţi copilului să se prezinte: nume, prenume, 
vârstă, localitate (nu adresa completă – ex. Maria Popescu – 5 ani - Vlădeşti) 

sau dacă nu vrea să se prezinte, adaugaţi dumneavoastră în mesaj aceste detalii 
FOARTE IMPORTANT!!! 

5.3.    Să scrieţi o declaraţie (de MÂNĂ)  în care să vă daţi acordul ca dumneavoastră în 

calitate de părinte / tutore legal al minorului care va participa în concurs sunteţi de acord ca 
acesta să apară în cadrul programelor de televiziune ale postului CLAR TV – MUSCEL. După 
completare, declaraţia va fi trimisă o dată cu înregistrarea video a copilului la numărul de 
telefon 0747.112.284 cu ajutorul aplicaţiei whatsapp. Declaraţia se va completa după 

următorul model: 
 

Declaraţie 

 
 Subsemnatul ............................................................., posesor al CI seria ...........  
nr. ......... eliberat de ............... la data de ................ în calitate de părinte / tutore legal al 

minorului ..................................................., sunt de acord ca acesta să apară la  
CLAR TV – MUSCEL în emisiunea Vine, Vine Moş Crăciun şi pe pagina de facebook Clar TV – 
Muscel. De asemenea sunt de acord ca înregistrarea video să fie folosită fără să primesc bani 

pentru ea şi datele mele cu caracter personal să fie procesate de către organizatorul 
concursului.  
  

Data        Semnătura 

 
 
 

 
 



5.4.  Pot participa copii cu vârsta de până la 12 ani; 
5.5.  Se va filma copilul ţinând telefonul în poziţie orizontală, pentru o calitate cât mai bună a 

imaginii  

     

 

                     

 

 
 
 
5.6. După acceptarea în concurs, fiecare înregistrare video (filmuleţ) cu copilul va primi un număr de 
ordine care va conta la extragerea câştigătorilor.  
 
SECTIUNEA 6. PREMII si ACORDAREA PREMIILOR  
6.1. Fiecare participant poate câştiga unul dintre premiile oferite de CLAR TV – MUSCEL. Premiile puse în 
joc sunt: 10 telefoane smart, 5 tablete şi alte premii constând în produse alimentare sigilate. Fiecare 
castigator are dreptul la un singur astfel de premiu. Mai multe FILMULEŢE sau trimiterea FILMULEŢULUI 
DE MAI MULTE ORI NU ÎNSEAMNĂ mai multe şanse de câştig.  
6.2. Câstigatorii vor fi selectaţi aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediului 
website-ului http://www.random.org/. Numai participanţii care au primit confirmarea pe whatsapp şi 
un număr de ordine pentru înregistrarea video vor fi automat înscrisi la tragerea la sorti. Tragerea la 
sorti va avea loc luni, 21.12.2020. Câştigătorii vor fi anuntaţi în direct pe postul de televiziune CLAR TV – 
MUSCEL în aceeasi zi, şi, pe pagina www.facebook.com Clar TV - Muscel.  
Premiile vor fi livrate de către reprezentanţii zonali ai firmei, dupa confirmarea câştigătorilor, în termen 
de 30 de zile de la validarea acestora.  
 
6.4. Premiul câştigat nu poate fi inlocuit cu alte produse sau câştiguri şi nici nu se acordă contravaloarea 
în bani. În cazul refuzului caştigătorilor de a beneficia de câştig sau în cazul imposibilităţii validă rii sale 
conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câştigului. În asemenea cazuri, 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui câştigurile respective altor participanţi, cu excepţia 
a 3 rezerve.  
 
6.5. Participanţilor nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs.  
 
SECTIUNEA 7. ANULAREA JURIZARII  
7.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situaţii neprevăzute fără 
notificari prealabile. Acest lucru se aplică şi în cazul în care extragerile nu pot fi desfăşurate conform 
planului, din cauza, spre exemplu, unor defecţiuni de hardware sau software.  
 
7.2. Orice anulare prematură a extragerilor nu implică drepturi pentru participanţi.  
 
7.3. În cazul anularii extragerii, vor fi postate notificări adecvate în cadrul website-ului 
www.facebook.com/tvclar  
 
SECTIUNEA 8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI  
8.1. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de către câştigător, indiferent de 
natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câştigător.  
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8.2. Imposibilitatea câştigătorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestui Concurs 
exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat urmatoarei rezerve din listă.  
8.3. Organizatorul nu oferă garanţie produselor câştigate.  
SECTIUNEA 9. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR  
9.1. Prin comunicarea datelor personale în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, 
participanţii prezentului Concurs işi exprimă acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale să intre 
în baza de date a Organizatorului în vederea efectuarii deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru 
îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale organizatorilor de promoţii.  
9.2. S.C. CLAR TELEVISION S.R.L.  garantează ca prelucrarea oricăror date personale va fi facută cu 
respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 
12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) si dreptul de 
opozitie (art.15).  
9.3. S.C. CLAR TELEVISION S.R.L. se angajează să nu dezvaluie nici un fel de date personale către terţi, cu 
excepţia imputerniciţilor acestuia pentru prelucrarea de date personale.  
SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA  
10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevăzut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 
motive independente de voinţa sa, şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi 
îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.  
10.2. Daca o situaţie de forţă majoră impiedică sau intârzie total sau partial executarea Regulamentului 
si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor 
sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 
1083 C.civ. Organizatorul, daca invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la Concursul 
existent in termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.  
SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  
11.1 Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.  
11.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe 
http://clartv.ro/clartvmuscel/ sau www.facebook.com/tvclar 
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