REGULAMENTUL CONCURSULUI
“Zilele Carierei în UTC-N 2016”

1. Organizatorul si scopul regulamentului oficial al concursului
1.1 Organizatorul concursului “Zilele Carierei în UTC-N 2016” este Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28,
județul Cluj.
1.2 Scopul acestui Regulament este de a stabili condițiile de participare la concurs și
modul de acordare a premiilor.
2. Durata concursului, aria de desfășurare și dreptul de participare la concurs
Concursul are loc în cadrul evenimentului "Zilele Carierei" (18 – 22 aprilie 2016),
fiind destinat studenţilor UTC-N.
3. Modul de desfăşurare a concursului
3.1. Participanții la concurs pot fi doar studenţi ai UTC-N,
3.2. Participanţii vor realiza fotografii care să surprindă momente din timpul
participării lor la “Zilele Carierei în UTC-N 2016”.
3.3. Concursul se va derula pe pagina Facebook Consiliere Universitatea Tehnica
între 18 și 22 aprilie 2016.
3.4. Pentru înscrierea la acest concurs, se va proceda astfel:
- Participantul va da Like la postarea care anunta concursul pe pagina de Facebook
Consiliere Universitatea Tehnică
și
- Participantul va trimite, în mesaj privat, pe pagina Facebook Consiliere
Universitatea Tehnica o fotografie care trebuie să surprindă participarea sa la Zilele
Carierei în UTC-N 2016.
3.5. Fiecare participant va trimite în mesaj o singură fotografie. Dacă aceasta nu
respectă tematica anunţată, persoana nu va intra în concurs.
3.6. Înscrierea la acest concurs se încheie în data de 22 aprilie 2016 la ora 15.00.
3.7. Stabilirea câştigătorilor se va face în urma unei trageri la sorţi, pe site-ul
Random.org.
3.8.Lista cu participanţii la concurs va fi afişată pe pagina de Facebook Consiliere
Universitatea Tehnică în data de 22 aprilie 2016, iar lista câştigătorilor, după
tragerea la sorţi.
4. Premii
4.1. Premiile acordate în cadrul concursului “Zilele Carierei în UTC-N 2016” vor
consta în 3 tablete iPad Mini 2.

4.2. Premiile vor putea fi ridicate de la sediul Oficiului de Consiliere şi Orientare în
Carieră în perioada 26 – 29 aprilie 2016, între orele 8.00 – 15.00.
5. Validarea câştigătorilor
5.1 Organizatorii vor verifica prin metode proprii corectitudinea participanţilor şi îi vor
descalifica pe cei a caror activitate în cadrul concursului o consideră drept fraudă.
Orice tentativă de fraudare atrage dupa sine eliminarea din concurs a participantului
în cauză.
5.2 Validarea fiecărui câştigător se va face pe baza actului de identitate şi a
carnetului de student UTC-N vizat la zi.

6. Protectia datelor personale
6.1. In conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele
câştigătorilor şi premiile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câştigătorilor va fi
afişată la sediul Oficiului de Consiliere şi Orientare în Carieră.
6.2. Organizatorii se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/
2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare,
Organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale
participanţilor/ câştigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform
prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare.
6.3. Prin simpla participare la concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor să fie
prelucrate şi folosite in viitor de Organizator. La cererea expresă, în scris, a
participanților, Organizatorii nu vor mai folosi datele lor personale.

7. Dispozitii finale
7.1. Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să
se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţii
lor prezentului Regulament.
7.2. Organizatorii nu îşi asumă nici o raspundere pentru datele personale incorecte
furnizate de către participanţi sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul
de participare la concurs si care se află în afara culpei organizatorilor.
7.3. Prin înscrierea la acest concurs participantii eliberează Facebook de orice tip de
răspundere legală și/ sau de implicarea în desfășurarea și rezultatele acestui
concurs.
7.4. Organizatorul declară că acest concurs nu este în nici un fel sponsorizat,
susținut sau promovat, sau administrat de Facebook sau de o altă entitate în
asociere cu Facebook.
7.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul
desfăşurării Concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la

cunoştinţa participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în
vigoare.
7.4. Prin înregistrarea în concurs, participanţii îşi dau acordul pentru folosirea
imaginilor (fotografiilor) de către organizator în cadrul unei expoziţii publice, respectiv
sunt de acord cu tipărirea şi reproducerea acestora și cu postarea lor publică în
cadrul unui album pe pagina de Facebook Consiliere Universitatea Tehnică.
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