
REGULAMENTUL PROGRAMULUI  

FUNDAŢIA TE AUD ROMÂNIA (denumit în continuare generic “Organizatorul”) cu sediul în Str. 
Ion Creangă, nr. 15, Gura Humorului, judeţul Suceava, înregistrată în registrul asociaţiilor și 
fundaţiilor sub nr. 2 din 18.12.2014, codul fiscal nr. 33913009, reprezentată legal de dna Gabriela 
Cristina Popescu, în calitate de Președinte, cetăţean român cu domiciliul în loc. Gura Humorului, 
str. Oborului, nr. 93, jud. Suceava, identificată cu CI seria XV nr. 210863, CNP 2860408336551

pentru Societatea DHL INTERNATIONAL ROMÂNIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
social în Municipiul București, Calea Floreasca 169A, clădirea A, et.8, sector 1, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/13745/1991, având 
Codul Unic de Înregistrare 1590678, beneficiarul acestei campanii.

Programul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi 
participanţii. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament 
pe parcursul desfășurării programului și va aduce la cunoștinta publicului modificările operate, 
prin publicarea acestora pe site-ul: dhlrugby.teaudromania.ro.

Programul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.  

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI  

Programul se va desfășura în perioada 22 FEBRUARIE 2019 – 1 OCTOMBRIE 2019. Data limită 
de completare a formularului de inscriere necesar participării la program este 22 APRILIE 2019. 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORI  

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  

Programul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română care au un copil cu 
vârsta cuprinsă între minim 8 ani și maxim 15 ani (la data meciului – 28 Septembrie 2019) și se 
înregistrează pe website-ul dhlrugby.teaudromania.ro
Toate persoanele înregistrate pe site-ul promoţiei și completează formularul de aplicare pe   
site-ul dedicat intră în tragerea la sorţi pentru câștigarea marelui premiu.
Nu pot participa în cadrul programului angajaţii organizatorilor sau rudele de gradul I ale 
acestora.
Participarea la acest program presupune acceptarea prevederilor prezentului Regulament.  

SECŢIUNEA 5. CALENDARUL PROGRAMULUI   

22 FEBRUARIE – 22 APRILIE 2019: perioada de înscriere aplicaţii;
22 APRILIE – 25 APRILIE 2019: analiza formularelor de înscriere
25 APRILIE 2019: tragerea la sorţi pentru desemnarea câștigătorului 
SEPTEMBRIE 2019: deplasarea în Japonia 
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6.1.  Documente necesare pentru a aplica

Participanţii la program vor trebui să completeze documentaţia de participare aferentă. 
Această documentaţie este diponibilă pe site-ul: dhlrugby.teaudromania.ro Participanţii pot 
cere informaţii referitoare la program la adresa electronică: , care contact@teaudromania.com
va funcţiona pe toată durata programului și la numărul de telefon: 0740 846 895 – Maria 
Smoleac. 
Formularul de înscriere este format din 3 secţiuni. Se acordă 10 puncte din oficiu; fiecare 
întrebare este punctată după cum este specificat în formular. Vor fi considerate eligibile toate 
înscrierile care îndeplinesc un punctaj de minim 80. 
Fiecare participant la program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a i se valida 
aplicaţia:
1. Formularul de înscriere completat online pe dhlrugby.teaudromania.ro. 
2. Atât copilul cât și părintele sau tutorele acestuia trebuie să aibă pașaport valabil la data 
efectuării călătoriei. 
3. Declaraţie notarială din partea celuilalt părinte că este de acord cu deplasarea în Japonia, 
la data efectuării călătoriei. 
Un participant poate aplica doar o singură dată. 
Vor fi considerate eligibile doar aplicaţiile care se conformează condiţiilor enumerate în 
secţiunea nr. 6. Se consideră neeligibil aplicantul care nu îndeplinește toate condiţiile de mai 
sus. 

SECŢINEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI

6.2.  Premii
TMMarele premiu constă într-o excursie pentru două persoane la Rugby World Cup  din Japonia 

în septembrie 2019. Câștigătorul este desemnat să livreze mingea oficială la unul din meciurile 
TMdesfășurate în cadrul Rugby World Cup  2019 din Japonia. Meciul la care va participa 

câștigătorul pentru a livra mingea este următorul: 

Câştigătorului i se asigură:
Ÿ Două bilete de intrare la meci
Ÿ Biletele de zbor şi transferurile locale către stadion
Ÿ 2 nopţi de cazare

TM
Ÿ Kit cu obiecte promoţionale RWC  2019
Ÿ ”Thank you gift”– constând în fotografiile oficiale ale momentului livrării mingii în teren, ca 

amintire.

Premiul va fi desemnat prin tragere la sorţi. Premiul nu este transmisibil şi nu se oferă 
contravaloarea acestuia în bani.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru aplicaţiile care nu au fost trimise în 
termenul specificat, precum și pentru aplicaţiile incomplete, ilizibile sau pierdute.

 

MECI STADION LOCAŢIE DATA/ TIMP POOL 

South Africa vs 
Namibia 

City of Toyota 
Stadium Toyota City 28th Sept 18:45 B 
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6.3.  Rezultatele preliminarii și anunţarea lor

După analizarea aplicaţiilor de către organizator, toate formularele de înscriere ce întrunesc un 
punctaj minim de 80 puncte intră automat în tragerea la sorţi. Lista acestora va fi publicată pe 
website-ul dedicat promoţiei dhlrugby.teaudromania.ro la data de 25 APRILIE 2019.

6.4.  Validarea rezultatelor 

Câștigătorul va fi desemnat prin tragerea la sorţi. Pentru a fi validat, părinţii și/sau 
reprezentanţii legali ai câștigătorului vor trebui să trimită în termen de 48 de ore de la data 
anunţării rezultatului următoarele documente: 

1. Declaraţia părintelui/reprezentantului legal completată și semnată; (Aceasta va fi primită 
de la organizator, odată cu anunţarea rezultatelor preliminarii)

2. Copiile actelor de identitate ale părinţilor și copilului. În cazul minorilor, se va trimite copia 
după certificatul de naștere.

Dacă părinţii sau reprezentanţii legali ai câștigătorului nu prezintă documentele mai sus 
menţionate în termenul specificat sau dacă documnetele nu reflectă informaţiile din formularul 
de aplicaţie, câștigătorul  va fi descalificat și se va efectua o nouă tragere la sorţi. 

6.5.  Afișarea finală a rezultatelor 

Anunţarea câștigătorului va fi facută public pe site-ul dhlrugby.teaudromania.ro cât și prin alte 
canale media în data de 25 APRILIE 2019. 

SECŢIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE  

Organizatorul (DHL International Romania SRL) se obligă să calculeze, să reţina şi să vireze 
impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu legea 571/ 
2003 privind, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, 
fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.
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SECŢIUNEA 8. TERMENI ȘI CONDIŢII RUGBY WORLD CUP 2019

8.1.  Fiecare câștigător și invitatul/invitaţii său/săi sunt de acord să respecte termenii și condiţiile 
aplicabile emiterii și utilizării de bilete la anumite intervale de timp (în funcţie de disponibilitate 
și de cum a fost stabilit pe https://info.tickets.rugbyworldcup.com/tickettc-e/  sau pe o altă 

TMpagină web stabilită de Rugby World Cup  Limited (“RWCL”) la anumite intervale de timp) și 
toate regulile și reglementările aplicabile pentru RWCL, organizatorul campionatului (Japonia 
Rugby 2019, “JR2019”) și deţinătorul locaţiilor care vizează accesul la locaţiile Rugby World 

TM TMCup  și orice alte locaţii asociate Rugby World Cup  (inclusiv orice termeni de acreditare 
stabiliţi de RWCL). În continuare fiecare câștigător și invitatul/invitaţii său/săi iau la cunoștinţă 
că este posibil să li se solicite să intre în acord cu RWCL și/sau JR2019 vizând utilizarea de 
tichete și acordul cu termenii și condiţiile biletelor înainte de a primi premiul.
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TM8.2.  În timpul utilizării oricăror bilete la Rugby World Cup , câștigătorii și/sau invitaţii acestora 
nu trebuie să afișeze sau să facă publice slogane politice sau limbaj homofob, imagini indecente 
sau de natură sexuală, imagini care conţin logo-urile competiţiei și sponsorizarea din partea 
altui brand sau orice altceva ce poate fi considerat a fi marketing de guerilă sau un abuz la 

TMadresa Rugby World Cup , conţinut care este defăimător, obscen, ilegal, vulgar, ofensator sau 
nepotrivit sau care încalcă drepturile celorlalţi (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală), 

TM. sau are un efect negativ asupra RWCL sau asupra Rugby World Cup  Fiecare participant este 
de acord și ia la cunoștinţă că  orice încălcare a acestei clauze 16 va cauza daune semnificative 
și pierderi pentru RWCL.

8.3.  Promotorul poate transmite informaţii cu caracter personal referitoare la câștigători către 
RWCL și/sau JR2019 (și către oricare dintre furnizorii de servicii sau agenţii) în scopul 

TMmonitorizării distribuţiei și utilizării biletelor la Rugby World Cup  și a experienţelor conexe și, în 
cazul în care există suspiciunea încălcării oricăror termeni și condiţii, reguli sau reglementări ale 
RWCL și/sau JR2019 referitoare la utilizarea unor astfel de bilete și/sau experienţe, investigând 
și luând măsuri împotriva unor astfel de câștigători.

8.4.  Promoţia este organizată de către Promotor cu permisiunea RWCL. În consecinţă 
Promotorul este responsabil pentru funcţionarea tuturor aspectelor legate de promoţie, nu 

TM RWCL sau orice alte persoane implicate în organizarea Rugby World Cup 2019 (inclusiv 
JR2019) și World Rugby (fosta Comisie Internaţională de Rugby), aceștia nefiind responsabili 
pentru participanţii care au legătură cu această promoţie.

SECŢIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE   

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii sunt obligaţi sa facă publice numele 
câștigătorilor și câștigurile acordate în cadrul acestei promoţii. Lista câștigătorilor va fi afișată 
pe site-ul dhlrugby.teaudromania.ro în conformitate cu prevederile secţiuniii 6 din prezentului 
Regulament oficial.

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind 
protecţia datelor personale stocate pe durata promoţiei. Ca atare, Organizatorul se angajează 
să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câștigătorilor la prezenta 
promoţie și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislaţiei în vigoare.

Participanţii la promoţie, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, 
următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de 
intervenţie asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziţie (art. 15).

Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor şi înregistrarea pe site-ul promoţiei sunteţi de acord să 
primiţi informaţii despre serviciile DHL şi promoţiile viitoare. În cazul persoanelor juridice, 
reprezentanţii companiilor înscrişi în promoţie trebuie să aibă acceptul reprezentantului legal al 
companiei cu privire la înscrierea în această promoţie pentru a intra în posesia premiului. De 
asemenea, primirea premiului de către reprezentantul companiei nu trebuie să contravină cu 
politicile interne ale companiei pe care o reprezintă. La cererea expresă, în scris, a 
participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.



SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA PROMOŢIEI

Prezenta promoţie poate înceta numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă 
majora, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, 
de a continua prezenta promoţie.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanţii la prezenta promoţie se vor rezolva 
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătorești române competente.

SECŢIUNEA 12. FORŢA MAJORĂ 

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariţie pune pe acesta din 
urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria 
acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve și 
blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea 
ulterior intrării în vigoare a Contractului și care poate interzice sau modifica termenii Actului 
Informativ, etc. 
Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv, imposibilitatea Organizatorului din motive 
independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și 
continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea 
obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, 
conform art. 1082 și 1083 Cod Civil. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră, este obligat să 
comunice participanţilor la program, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, 
existenţa acestuia.

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul oficial al promoţiei este disponibil la cerere, la adresa de email 
contact@teaudromania.com sau telefon 0740 846 895 - Maria Smoleac sau poate fi descărcat 
de pe website-ul dhlrugby.teaudromania.ro
Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului 
regulament.
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