CONCURS

DE

DESIGN

Castel în Transilvania
P R O I E C T C O - F I N A N T, A T D E :

REGULAMENTUL OFICIAL
AL CONCURSULUI DE DESIGN
CASTEL ÎN TRANSILVANIA
ORGANIZATORUL:
Asociația Grupul PONT lansează concursul de design Castel în Transilvania ce se va desfășura în
conformitate cu prezentul Regulament. Regulamentul este obligatoriu pentru toţi participanții
la acest concurs. Regulamentul, împreună cu detaliile concursului sunt disponibile pe pagina de
Facebook Castel în Transilvania și pe pagina de web shop.castelintransilvania.ro/concurs-de-design.

SCOPUL ȘI CONCEPTUL CONCURSULUI:
Concursul se desfășoară în condițiile legii și are ca scop promovarea programului Castel în
Transilvania. Concursul se va desfășura în mediul online. Conceptul de bază al concursului constă
în provocarea tinerilor artiști și graficieni la crearea unui design original pentru noua colecție de
produse Castel în Transilvania.
Concursul se adresează tuturor artiștilor și creativilor, în special celor care sunt inspirați de tema
castelelor transilvănene. Toți participanții sunt rugați să folosească stări și idei asociate
conceptului de castel ca sursă de inspirație – ca de exemplu, nostalgie, eleganță, timp liber,
proximitatea naturii, epoci istorice, stiluri arhitecturale, grădini de castele, lume de basm,
grădină mirifică, etc.
Alte cerințe legate de conținutul designului nu există. Participanții sunt rugați să trimită câte
un mock-up de produs cu designul lor, dar această cerință nu este obligatorie. După terminarea
concursului designul câștigător va fi aplicat pe colecția nouă de produse Castel în Transilvania:
colecția nouă va include următoarele tipuri de produse: tricou, cană, sacoșă, jurnal și magnet de
frigider. Aceste produse vor fi vândute prin webshopul Castel în Transilvania, iar profitul va
sprijini activitățile programului Castel în Transilvania.

TERMENUL DE ÎNSCRIERE:
10 octombrie 2017, orele 00:00

DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI VA AVEA LOC ÎN DATA DE:
13 octombrie 2017.

DATE TEHNICE:
Fiecare participant poate intra în concurs cu mai multe lucrări, dar la sfârșitul concursului
va fi selectat un singur design câștigător.
Designul poate fi alb-negru sau color, și trebuie trimis în format .jpg, .png sau .pdf, în mărime
maximă de 2 MB. Singura cerință obligatorie de natură grafică este ca designul înscris la concurs să
conțină logo-ul Castel în Transilvania în limba engleză, care poate fi descărcat de pe pagina de web
a concursului: http://shop.castelintransilvania.ro/concurs-de-design.
Participanții sunt rugați să trimită designul lor la adresa de e-mail castle@pontgroup.org atașat, iar
e-mailul să aibă următorul subiect: Concurs de design Castel in Transilvania.

PREMIUL CONCURSULUI ESTE:
2500 lei din care organizatorul plătește impozitul pe venit (16%) conform legislației în vigoare.
Juriul concursului:

MEMBRII JURIULUI SUNT:
Balázsi-Pál Ágnes, directorul Grupului PONT; Fóris Réka, manager Shop Castel în Transilvania,
Porcsalmi Balázs și Georgiana Ciceo designeri.
După încheierea înscrierilor și a procesului de jurizare, câștigătorul va fi anunțat telefonic și prin
e-mail, și numele câștigătorului va fi făcut public pe pagina de Facebook Castel în Transilvania și pe
pagina de web http://shop.castelintransilvania.ro/concurs-de-design.

CRITERIILE DE JURIZARE SUNT:
- complexitatea grafică și creativitatea
- respectarea principiilor referitoare la format și conținut

PARTICIPANȚII:
La acest concurs poate participa orice persoană fizică. Excepție fac angajații și rudele de gradul I din
compania organizatoare.
Toți participanții la acest concurs se obligă să respecte prezentul Regulament fără rezerve.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE:
1. Următoarele informații personale sunt solicitate de la toți participanții: numele complet, adresa
de e-mail și numărul de telefon.

2. Câștigătorul concursului va trebui să furnizeze următoarele informații suplimentare: adresa de
domiciliu, CNP-ul și o copie după cartea de identitate. Aceste date sunt necesare pentru încheierea
contractului cu organizatorul concursului.
Organizatorul garantează că legile în vigoare privind confidențialitatea datelor personale sunt
respectate și că datele cu caracter personal sunt strict confidențiale.

RIDICAREA PREMIULUI:
Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să semneze un contract cu organizatorul
concursului la sediul Grupului PONT (strada Mărginașa, nr. 42) din Cluj-Napoca în termen de 5 zile
lucrătoare de la anunțarea câștigătorului.

COPYRIGHT:
Organizatorii garantează că în afară de designul câștigător lucrările înscrise în concurs nu vor fi
folosite. Lucrările participante vor fi publicate doar într-un album pe pagina de Facebook Castel în
Transilvania cu acordul participanților.
Câștigătorul concursului se obligă să cedeze toate drepturile de autor către Grupul PONT, care va
putea folosi acest design pentru promovarea programului Castel în Transilvania.
Fiecare participant la acest concurs se obligă să garanteze originalitatea lucrării sale și faptul că
este autorul tuturor elementelor grafice care compun design-ul înscris în acest concurs.
Organizatorul concursului nu își asumă responsabilitate cu privire la originalitatea lucrărilor
participante, inclusiv a celei desemnate de către juriu ca fiind câștigătoare, această obligație,
revenind exclusiv în grija participanților.

MODIFICĂRI:
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament. Orice modificare adusă
prezentului regulament va face obiectul unui Act adițional ce va fi disponibil pe site-ul http://shop.
castelintransilvania.ro/concurs-de-design.
Modificările produc efecte de la data publicării lor. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru
luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt disponibile pe
site-ul menționat mai sus.
Organizatorul poate să modifice sau să întrerupă concursul, fără ca acest lucru să îndreptățească
participanții să solicite despăgubiri.
Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita modificări minore la designul câștigător înainte de
aplicarea acestuia pe produsele finale.

RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI:
Răspunderea organizatorului este strict limitată la derularea acestui concurs și la acordarea
Premiului stabilit.
Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile concursului sau
în privința căruia există suspiciuni de fraudă cu privire la prezentul concurs.

