
 
 
 

 

TEMAD CO S.R.L. 
România, 500053 Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 12  
tel.: 0268 506 108; 0268 506 109, fax: 0268 419 340 
e-mail: office@temad.ro 

J08/2951/1994 - C.U.I.: RO6620400 - ING Bank N.V. Amsterdam – Braşov - IBAN RO77 INGB 0009 0082 0536 8918 

www.temad.ro 

www.temad.ro 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE 
„Câștigă un loc în tabăra veselă de sport pentru copii” 

 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI  
Organizatorul campaniei publicitare “Câștigă un loc în tabăra veselă de sport pentru copii” (denumita in continuare 
„Campania”) este societatea TEMAD CO SRL cu sediul in Brasov, Șoseaua Cristianului nr. 12, inmatriculata la Registrul 
Comertului sub nr. J08/2951/1994, cod unic de inregistrare RO6620400, operator de date in cadrul prelucrarii 
inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (in continuare 
„ANSPDCP”) sub nr. 22953 din 26.04.2012, reprezentata prin Florin Madar in calitate de Director General, denumita in 
continuare “Organizatorul”. 
 
Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial (denumit in 
continuare „Regulamentul oficial”). 
Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit in sectiunea Notes a paginii de Facebook a UHU Romania și Temad 
Romania.  
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial; completarea si/sau modificarea 
urmand a fi aduse la cunostinta publica prin publicarea noului Regulament completat si/ sau modificat, respectiv a 
Actului Aditional de modificare a Regulamentului oficial la dispozitia oricarui solicitant, in mod gratuit, la sediul 
Organizatorului, precum si prin publicare pe pagina de Facebook a Temad Romania și UHU Romania. 
Campania este organizata si desfasurata in temeiul O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor 
de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Campania nu este sponsorizata, sprijinita sau administrata de catre Facebook sau prin asociere cu Facebook. 
 
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI 
Campania se va desfasura incepand cu 30 mai 2017, ora 00.00:00 si va inceta la data de 25 Iunie 2017, ora 00.00:00. 
Concursul se desfasoara pe reteaua de socializare Facebook pe pagina UHU ROMANIA.   
 
Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in 
legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a 
anunta acest lucru in mod public prin modalitatile mentionate in Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial.  
 
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 
Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de 
identitate sau CI si care sunt fani și followers ai (care au apăsat butonul Like al) paginii de Facebook UHU Romania, 
denumiti in continuare ,,Participanti”, cu exceptia angajatilor Organizatorului. 
 
Un Participant se poate înscrie o singură dată la această Campanie. Identificarea Participantului se va face după 
numărul de telefon cu care s-a înscris.  
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului 
Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul 
sau care este suspectat de frauda, precum si de a invalida orice participant sau rezerva desemnat ca potential 
castigator, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe. 
 
Atentie! Minorul cu varsta intre 14 si 18 ani are obligatia de a obtine consimtamantul parintilor, al tutorelui legal ori al 
curatorului, dupa caz, in scopul participarii in cadrul Campaniei si prelucrarii datelor personale in conditiile din 
prezentul Regulament Oficial. Obtinerea acestui consimtamant va fi confirmat si dovedit prin furnizarea catre 
Organizator, la momentul validarii finale a castigatorului, a formularului de consimtamant atasat prezentului 
Regulament drept Anexa 1. 
 
SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE 
Participarea la acesta Campanie este posibila numai prin intermediul retelei Facebook.  
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Pe durata Campaniei, prin intermediul comunicarii in cadrul retelei de socializare Facebook, pe pagina UHU Romania, 
Organizatorul va oferi informatii utile legate de desfasurarea acestei Campanii. 
 
Persoanele care indeplinesc conditiile mentionate in Sectiunea 3 si care se inscriu completand Formularul de 
participare, respectand si modalitatea descrisa in Sectiunea 5, vor participa automat la Campanie. 
 
SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 
Pentru a putea participa la aceasta Campanie si pentru a se inscrie in mod oficial la aceasta, este obligatoriu ca 
participantul sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul Regulament oficial. 
Concursul se desfasoara pe reteaua de socializare Facebook, mai precis pagina UHU Romania. 
 
Pentru a fi considerati participanti, utilizatorii de Facebook trebuie:  

• sa fie fani și followers ai (care au apăsat butonul Like al) paginii de Facebook UHU Romania  

• să publice un comentariu in mod public la postarea Concursului cu textul "Particip". 

• să distribuie postarea Concursului in mod public pe pagina personala de Facebook 

• sa completeze integral formularul de inscriere din sectiunea Sign Up. 
 
Inscrierea Participantilor este valida in cazul in care comentariul indeplineste simultan si urmatoarele conditii: 
(a) nu incalca, in niciun fel, legile si reglementarile legale aplicabile;  
(b) nu reprezinta o incalcare a drepturilor de autor sau dreptul la protectia datelor cu caracter personal apartinand 
unei terte persoane;  
(c) nu contine referiri sau trimiteri la alte marci inregistrate sau neinregistrate decat UHU;  
(d) nu promoveaza marci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;  
(e) nu contine mentiuni ilegale, imorale sau antisociale;  
(f) nu contine si nu face referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in 
mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;  
(g) nu contine amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu lezeaza intimitatea, dreptul la viata 
privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane;  
(h) face referire strict la prezenta Campanie;  
(i) nu incalca de niciun fel alte prevederi ale prezentului Regulament oficial. 
 
Participantul care va posta un comentariu ce nu indeplineste conditiile enumerate la lit. a) – i), de mai sus, va fi 
descalificat, iar comentariul postat va fi sters si nu va fi luat in considerare in vederea includerii in tragerea la sorti si a 
desemnarii Participantului castigator. 
 
Castigatori 
Inscrierile care respecta aspectele sus-mentionate vor intra la tragerea la sorti electronica din data 26 Iunie 2017 
pentru desemnarea Castigatorului si a rezervelor. 
 
In cadrul sesiunii de jurizare si de tragere la sorti, se vor desemna 1 Castigator si 3 rezerve care vor inlocui, dupa caz, 
castigatorul nevalidat. In cazul in care Castigatorul nu a implinit varsta de 18 ani, la momentul anuntarii castigatorului, 
acesta trebuie sa transmita Organizatorului și acordul scris al parintelui sau reprezentantului legal pentru participarea 
la Campanie.  
In cazul in care Castigatorul nu este parintele sau tutorele legal al copilului care va participa la Tabara Vesela de 
Sport, la momentul anuntarii Castigatorului, acesta trebuie sa transmita Organizatorului și acordul scris pentru 
participarea la Campanie al parintelui sau reprezentantului legal al copilului care va participa la Tabara Vesela de 
Sport.  
 
SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI SI ACORDAREA ACESTORA 
Premiul consta in:  1 loc (sub formă de voucher) în Tabara Vesela de Sport pentru Copii "ZBU" din localitatea 
Snagov-Izvorani, in perioada 8 -13 Iulie 2017 (copii 7 - 10 ani) sau 13 - 18 Iulie 2017 (copii 11 - 14 ani), ce include: 

• decontarea cheltuielilor de transport pe teritoriul Romaniei de la adresa de domiciliu la adresa Taberei și 
retur în valoare maximă de 600 lei (tren, autoturism) 

• cazare in complexul taberei (2-5 copii in camera) 

• masă conform meniului taberei: pensiune completă (3 mese principale si 2 gustari zilnic), fructe, apa plata 

• activități sportive și educative conform programului taberei: tenis, inot, kaiac, drumetii, plimbari cu bicicleta, 
baschet, volei, foc de tabara si altele. 
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Valoarea totala a premiului este de 2.500 lei. 
Pentru a participa la Tabara vesela de sport, copilul desemnat de Castigator trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 7 ani 
si 14 ani impliniti la data incheierii Campaniei. 
 
In cadrul Campaniei nu este posibila inlocuirea Premiului oferit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii. 
In cadrul Campaniei, premiul va fi acordat astfel: dupa finalizarea Campaniei si desemnarea castigatorului, acesta va fi 
contactat prin e-mail de catre Organizator la adresa cu care s-a inregistrat si prin mesaj privat pe pagina personala de 
Facebook. Castigatorul va raspunde in termen de 4 zile calendaristice, tot prin e-mail la adresa uhucreativ@temad.ro 
furnizand informatiile si documentele enumerate in sectiunea 7, pentru a putea fi validati ca si castigator si a intra in 
posesia premiului. Premiul va fi acordat castigatorului dupa confirmarea lui ca si Castigator final (castigatorul sau 
rezervele numite sa inlocuiasca castigatorul care au comunicat Organizatorului informatiile necesare pentru a intra in 
posesia premiului), dupa verificarea datelor personale si dupa ce au fost verificate si au fost indeplinite toate conditiile 
stipulate in prezentul Regulament oficial. 
 
Trimiterea premiului la adresa indicata de catre Participantii desemnati castigatori va fi efectuata in termen de maxim 
3 zile de la validarea finala a castigatorilor. Organizatorul nu va fi tinut responsabil in cazul in care datele furnizate de 
catre Participantii desemnati castigatori pentru transmiterea premiilor nu sunt corecte. 
 
SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR. 
Dupa notificarea Castigatorului, acesta trebuie sa trimita in termen de 4 zile calendaristice catre Organizator, prin 
email la adresa uhucreativ@temad.ro, confirmarea acceptului sau cu privire la desemnarea sa in calitate de castigator, 
precum si:  

1. datele personale ale castigatorului cuprinzand: 

• nume si prenume,  

• numar de telefon,  

• data nasterii,  

• adresa completa  

• copie dupa CI  
2. datele copilului desemnat de Castigator sa participe la Tabara Vesela de Sport , cuprinzand:  

• nume si prenume,  

• data nasterii,  

• adresa completa, 

• scoala,  

• clasa, 
3. documentele urmatoare: 

• Informatii Medicale  

• Avizul Epidemiologic   

• Adeverinta medicala pentru activitati sportive, eliberata de catre medic  

• Acordul de participare la programul Taberei semnat de parintii sau tutorele copilului care va participa la 
Tabara Vesela de Sport (document anexat) 

• acord de participare la campanie, in cazul in care participantul desemnat castigator nu este parintele sau 
tutorele legal al copilului desemnat sa participe la Tabara Vesela de Sport. (document anexat) 

In cazul in care participantul desemnat castigator nu respecta termenul mentionat anterior, va pierde orice drept de 
castig asupra premiului, urmand ca premiul sa revina uneia dintre rezerve, in ordinea stabilita in cadrul sesiunii de 
jurizare. Rezervele vor trebui sa trimita Organizatorului in termen de 4 zile de la notificare aceleasi informatii si 
documente pentru validare. 
 
Premiul care nu poate fi atribuit ca urmare a neindeplinirii de catre castigator sau de catre rezerve a obligatiei de a 
comunica informatiile indicate in Sectiunea 7, nu vor fi realocate ci vor ramane in posesia Organizatorului. 
Premiul va putea fi acordat rezervelor in urmatoarele conditii: 
• daca Participantul desemnat castigator nu a indeplinit toate conditiile din prezentul Regulament oficial; 
• daca Participantul desemnat castigator nu poate ori nu doreste sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru 
a beneficia de premiul oferit in cadrul Campaniei; 
• in cazul in care Participantul desemnat castigator nu raspunde incercarilor Organizatorului de a-l contacta si nu 
transmite informatiile solicitate de Organizator in termenul mai sus amintit. 
Dispozitiile referitoare la furnizarea informatiilor necesare in vederea validarii drept castigatori si a intrarii in posesia 
premiilor se aplica mutatis mutandis si rezervelor. 
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Organizatorul va face public numele Castigatorului final pe reteaua de socializare Facebook: pe pagina UHU Romania, 
pe pagina Temad Romania si pe site-ul web Temad, dupa desemnarea Castigatorului final. 
Prin participarea la aceasta Campanie, Castigatorul acorda in mod expres Organizatorului dreptul sa foloseasca datele 
lui și ale copilului desemnat de el sa participe la Tabara Vesela de Sport in scopuri publicitare, pentru promovarea 
acestei Campanii. 
 
SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE. 
Organizatorul Campaniei va acorda premiile in conformitate cu specificatiile si criteriile precizate in Regulamentul 
oficial. Orice hotarare asupra Campaniei luata de catre Organizator este finala si nu se supune niciunui recurs. 
Organizatorul nu se va implica in niciun schimb de corespondenta si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire 
la Campanie, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele Campaniei, exceptand cele mentionate prin 
Regulamentul oficial. 
 
Participantii isi asuma continutul comentariilor postate. 
Participantul este unicul responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii 
pe pagina de Facebook a UHU Romania a unor mesaje inadecvate sau care includ elemente ce fac obiectul drepturilor 
de autor al carui titular nu este participantul sau cu privire la care Participantul nu a obtinut dreptul de folosinta. 
 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in 
numele sau. 
Toti participantii la Campanie recunosc si sunt de acord ca Facebook nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu 
suferit de catre participanti ca urmare a participarii la Campanie. 
Organizatorul nu va lua in considerare comentariile sau postarile pe care le considera obscene, provocatoare sau 
despre care are suspiciuni ca incalca in vreun fel prezentul Regulament oficial, Legea nr. 8/1996 privind drepturile de 
autor si drepturile conexe, alte legi nationale, sau legislatia Uniunii Europene, in vigoare la data inceperii Campaniei. 
 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica participantii in cazul nerespectarii prezentului Regulament oficial, in 
cazul unui comportament neadecvat, comiterii de acte ilegale sau care pot aduce prejudicii marciilor aflate in 
portofoliul Organizatorului, Organizatorului sau tertelor parti implicate. 
 
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate privind: 
(a) corectitudinea si caracterul complet al datelor personale furnizate de catre participanti; 
(b) imposibilitatea participarii la Campanie, pierderile de informatii sau intarzierile postarilor generate de cauze care 
nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice cauzate de furnizorii de internet, etc.; 
(c) eventuale cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu prezenta Campanie (ex: costurile 
privind conexiunea la internet, etc.); 
(d) imposibilitatea castigatorului si/sau al reprezentantului legal al acestuia (dupa caz) de a intra in posesia premiului 
din diverse motive neimputabile Organizatorului;  
(e) toate prejudiciile suferite de catre orice castigator si/sau de catre reprezentantul legal al acestuia (dupa caz) in 
legatura cu premiul castigat; 
(f) calitatea sau viciile ascunse sau aparente ale premiilor si beneficiilor acordate in aceasta Campanie.  
(g) probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la 
internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza siteul Campaniei, incapacitatea 
participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la 
participarea in Campanie. 
 
SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE. 
Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Campanie in 
conformitate cu prevederile legii 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la protectia datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date 
Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participanti prezentei 
Campanii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in 
vederea efectuarii deliberarii, validarii si atribuirii premiului. 
Participarea la Campanie valoreaza cunoasterea Regulamentului Oficial si acordul Participantului cu acesta, inclusiv cu 
prevederile acestuia in materia protectiei datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la prelucrarea datelor lor cu 
caracter personal (nume si prenume, numar de telefon, adresa, imagine, adresa de email) si cu privire la includerea 
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acestor date in baza de date a Organizatorului Campaniei. Organizatorul este inregistrat in Registrul de Evidenta a 
Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal in acest scop, sub numarul 22953 din 26.04.2012. 
Scopul acestei baze de date consta in gestionarea participarii la Campanie si anuntarea publica a Participantilor 
castigatori ai Campaniei, baza de date urmand a fi utilizata pentru comunicari de marketing ulterioare. 
 
In contextul acestei prelucrari, datele personale ale participantilor vor fi stocate pe server-ul Organizatorului si vor 
putea fi transmise partenerilor contractuali ai acesteia. Datele personale ale participantilor nu vor fi transferate in 
afara Romaniei, decat in contextul comunicarilor facute prin intermediul Facebook ale carui servere sunt pastrate in 
afara Romaniei. In contextul utilizarii Facebok, datele Participantilor pot fi transferate in interiorul si in afara Spatiului 
Economic European, inclusiv in state care nu sunt recunoscute a asigura un nivel adecvat de protectia a datelor, 
inclusiv in Statele Unite ale Americii. 
Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, vor fi instiintati asupra drepturilor pe care le au conform Legii 
677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra 
datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), dreptul de a se 
adresa justitiei (art. 18). 
Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, modificarea, stergerea sau 
actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. 
Participantii au dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii 
privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, ca datele 
care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari. 
Adresa de primire a cererilor legate de datele personale, de modul in care pot fi exercitate drepturile mai sus-
mentionate, de orice alte informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal este TEMAD CO SRL, Brasov, 
Soseaua Cristianului nr. 12, 500053. Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public. 
Datele castigatorului se vor pastra in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale. 
Prezenta Sectiune se aplica si prelucrarii datelor cu caracter personal ale parintilor, reprezentantilor, tutorilor sau 
curatorilor Participantilor minori cu varsta intre paisprezece (14) si optspreceze (18) ani, strict pentru colectarea si 
dovedirea acordului acestora privind participarea minorilor la prezenta Campanie. Participantii au obligatia de a 
informa persoanele mai sus mentionate cu privire la continutul prezentei Sectiuni, in particular in ceea ce priveste 
drepturile de care se bucura cu privire la prelucrarea datelor lor si entitatile carora aceste date le pot fi dezvaluite in 
contextul Campaniei. 
Atentie! Prin inscrierea in Campanie, participanti isi exprima in mod expres si neechivoc consimtamantul pentru 
prelucrarea datelor personale mai sus mentionate de catre Organizator potrivit prezentului Regulament Oficial. 
 
SECTIUNEA 10. LITIGII. 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in 
care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane. Legea 
aplicabila este legea romana. 
 
SECTIUNEA 11. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI. 
Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul 
imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania. 
Situatiilor avute in vedere mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale 
altei autoritati publice competente, care impiedica derularea Campaniei potrivit prezentului Regulament oficial. 
In situatiile avute in vedere in aceasta Sectiune, Organizatorul nu mai este tinut la nici o obligatie catre Participanti, 
dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele 
asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute 
la Sectiunea 1.  
Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei 
decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie, in conformitate cu 
prevederile Sectiunii 1. 
 
SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI. 
Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit in sectiunea Notes a paginii de Facebook a UHU Romania. Prin 
participarea la acesta Campanie, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament oficial si confirma ca 
au luat la cunostinta si sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, inclusiv cu transferul in 
strainatate al acestora, in conformitate cu cele descrise in cuprinsul Regulamentului Campaniei. 
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SECTIUNEA 13. TAXE SI IMPOZITE 
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat statului aferent veniturilor obtinute de 
catre castigatori din premiile Campaniei. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu 
premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor (cum sunt, dar fara a se limita la, cheltuielile legate de utilizarea 
premiilor sau asociate deplasarii la locul de unde va ridica premiul). 
 
 
TEMAD CO SRL prin 
Administrator, 
Florin Madar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 1 
Acord Participare Campanie “Castiga un loc in Tabara Vesela de Sport pentru Copii” 
 
Subsemnatul/a …………….............…..............…………., in calitate de parinte/tutore al ……………........…………............……, prin 
prezenta declar ca sunt de acord ca ……….....................…...………………… sa participe la Campania “Castiga un loc in 
Tabara Vesela de Sport pentru Copii” organizata de catre societatea TEMAD CO S.R.L, cu sediul in orasul Brasov, 
Soseaua Cristianului nr. 12, inregistratǎ la Registrul Comertului Brasov cu numǎrul J08/2951/1994, CUI RO 6620400, 
pe pagina de Facebook a UHU Romania.  
 
Declar că nu mi s-a solicitat și nici nu voi oferi nicio recompensa materiala sau de alta natura, in cazul in care 
participantul ........................................................... va fi desemnat castigator. 
 
 
Data........................................................ 
Nume si prenume ................................................................................ 
Semnatura ........................................................................................... 
 

 


