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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

“LUMEA OCEANELOR” 
Perioada 4 Septembrie 2017 - 7 Noiembrie 2017 

 
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI 
1.1. Organizatorul Campaniei "Lumea Oceanelor" este TEMAD CO SRL, persoană juridică română, 
cu sediul în municipiul Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 12, Cod Poştal 500053, înregistrată la 
Registrul Comerţului Braşov sub nr. J/08/2951/1994, CUI RO 6620400, cont bancar RO77 INGB 
0009 0082 0536 8918 deschis la ING Brașov, având un capital social subscris şi vărsat integral în 
valoare de 1.000.000 lei, având număr de Operator de date cu caracter personal 22953 din 
26.04.2012 (denumită în continuare „Organizator”), 
1.2. Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul Oficial este întocmit și este disponibil 
în mod gratuit pe site-ul http://www.temad.ro. De asemenea, Regulamentul va fi disponibil în 
copie, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, la sediul şi la unităţile teritoriale ale 
Organizatorului; 
1.3. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului 
Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare "Regulamentul Oficial" sau 
"Regulamentul"). Prin participarea la această Campanie, participanții declară că respectă și se 
conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament, fără 
obiecțiuni. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba Regulamentul Oficial pe parcursul 
Campaniei, cu informarea publicului asupra modificărilor aduse. 
 
SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 
2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament și se adresează tuturor cadrelor didactice din învățământul 
preșcolar și primar cu domiciliul stabil în România sau rezidente în România care profesează la 
orice școală, grădiniță sau afterschool din învățământul de stat și privat din România. 
 
SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 
3.1. Campania începe în data de 4 Septembrie 2017 și se va încheia la data de 7 Noiembrie 2017. 
3.2. Orice înregistrare trimisă înainte de data de 4 Septembrie 2017 sau după data de 7 Noiembrie 
2017, nu va fi luată în considerare. 
 
SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE  
4.1. Nu pot participa la Campanie angajații TEMAD CO SRL și ai Distribuitorilor autorizați, precum 
nici soțul/ soția și rudele de gradul I (părinți, copii) ai angajaților companiilor anterior menționate. 
4.2. La Campanie pot participa toate cadrele didactice din ciclul primar și preșcolar sau de la 
afterschool, împreună cu clasele de elevi la care sunt profesori, cu condiția ca vârstele elevilor să 
fie cuprinse între 5 și 10 ani (denumite în continuare "Participanți") care se înscriu accesând pagina 
web http://www.temad.ro/compania/noutati/uhu-lumea-oceanelor și dovedesc realizarea 
activității „Lumea Oceanelor” la clasă prin trimiterea a 4 fotografii cu machetele realizate și 
grupele de elevi la adresa de e-mail uhucreativ@temad.ro.  
 
SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE  
5.1. În cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă următoarele premii: 

http://www.temad.ro/compania/noutati/uhu-lumea-oceanelor
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Nr. de 
premii 

Tip premiu Valoarea unitară 
(TVA inclus) 

Valoarea totală 
(TVA inclus) 

3 buc Masă foosball UHU 400 lei 1.200 lei 

Valoarea totală brută a Premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 1.200 lei (TVA inclus). 
5.2. Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor 
acordate în această Campanie. Producătorul fiecărui obiect oferit ca premiu în cadrul acestei 
Campanii va remedia/ înlocui orice defect în termenii și condițiile stipulate în certificatele de 
garanție. 
 
SECȚIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI  
6.1. Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să acceseze pagina web 
http://www.temad.ro/compania/noutati/uhu-lumea-oceanelor, să completeze și să trimită 
formularul de înscriere, menționând: 
(*) Numele școlii sau grădiniței la care lucrează 
(*) Județul pe teritoriul căruia se află școala/ grădinița 
(*) Localitatea în care se află școala/ grădinița 
(*) Adresa școlii/ grădiniței 
(*) Anul de studiu al elevilor, împreună cu denumirea grupei sau litera (dacă este cazul) 
(*) Numărul de copii în clasă/ grupă 
(*) Nume, Prenume 
(*) Numărul de telefon mobil – număr valid care îi aparține 
(*) Adresa de e-mail validă care îi aparține 
(*) Confirmarea sau infirmarea acordului privind primirea de notificări și oferte din partea Temad 
și UHU 
(*) Confirmarea consultării și acceptării prevederilor Regulamentului și a Termenilor și Condițiilor 
Campaniei 
Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii.  
6.2. Persoanele înscrise sunt identificate ca participante la Campanie prin adresa de e-mail cu care 
s-au înregistrat în formularul de înscriere. 
6.3. Pentru ca o înscriere să fie considerată validă, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ, în 
mod obligatoriu și fără echivoc următoarele condiții: 
6.3.1.  Să realizeze la clasă activitatea „Lumea Oceanelor” până la data de 7 Noiembrie 2017. 
6.3.2. Să trimită 4 fotografii cu oceanele realizate și grupele de elevi prin e-mail la adresa 
uhucreativ@temad.ro până la data de 7 Noiembrie 2017. 
6.4. În urma parcurgerii fiecărei etape: 
6.4.1. După completarea formularului de înscriere menționat la secțiunea 6.1, participantul va 
primi un mesaj de răspuns automat, cu conținutul: „Răspunsul dumneavoastră a fost înregistrat”; 
6.4.2. Participantul va fi contactat telefonic și/sau va primi prin curier cutia creativă în maxim 3 zile 
lucrătoare; 
6.4.3. Primii 150 de Participanți vor primi gratuit materialele pentru desfășurarea activității. Ceilalți 
Participanți pot să participe la concurs dacă descarcă și tipăresc șabloanele de hârtie și 
achiziționează produsele UHU necesare realizării activității; 
6.4.4. În urma expedierii fotografiilor prin e-mail la adresa uhucreativ@temad.ro, Participantul va 
primi un e-mail de confirmare de la un reprezentant al Organizatorului. 
6.5. Produsele UHU necesare desfășurării activității sunt: UHU stic, UHU pen sau UHU twist & glue, 
UHU patafix. 
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6.6 Prin înscrierea la concurs, Participantul își exprimă acordul ca fotografiile trimise să fie făcute 
publice prin afișarea pe pagina de facebook UHU România 
https://www.facebook.com/uhuRomania/  
6.7. Fotografiile trimise de către participanți vor fi încărcate pe pagina de facebook UHU România 
până la data de 10 Noiembrie 2017. 
 
SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 
7.1. Pentru desemnarea finaliștilor se va realiza concurs de like-uri care va începe în data de 10 
Noiembrie 2017 și se va încheia la data de 16 Noiembrie 2017. 
7.2. Orice like acordat după data de 17 Noiembrie 2017, nu va fi luat în considerare. 
7.3. Organizatorul va realiza un clasament în funcție de numărul de like-uri primite de fiecare clasă 
participanta.  
7.4. Clasamentul va fi publicat pe pagina de Facebook UHU România și pe site-ul 
http://www.temad.ro până la data de 17 Noiembrie 2017.  
7.5. Partipanții clasați pe primele 10 poziții în ordinea numărului de  like-uri se vor califica la etapa 
finală. 
7.6. Cei 3 câștigătorii vor fi desemnați de către un reprezentant al organizatorului în funcție de 
următoarele criterii: originalitate, creativitate, aspect general. 
7.7. Lista cu câștigătorii se va publica în data de 20 Noiembrie 2017 pe site-ul www.temad.ro și pe 
pagina de Facebook UHU România. 
7.6. Premiile se vor acorda numai dacă Participanții declarați câștigători au strâns minim 100 de 
like-uri. 
7.7. Câștigătorii Premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte 
persoane, premiile nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în 
bani. 
7.8. Prelucrarea datelor și desemnarea câștigătorilor vor fi efectuate la sediul TEMAD CO SRL, cu 
sediul social în Municipiul Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12, 500053. 
 
SECȚIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE ȘI ÎNMÂNARE A PREMIILOR  
8.1. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la publicarea listei câștigătorilor un reprezentant al 
Organizatorului va contacta telefonic Câștigătorul și îl va informa despre premiul câștigat. 
8.2. În situația în care Câștigătorul unui Premiu nu răspunde în termen de 3 zile calendaristice, 
Organizatorul va acorda premiul următorului participant din listă. Dacă rezerva nu îndeplinește 
condițiile de validare din prezentul Regulament, premiul va rămâne nealocat. Condițiile de validare 
a rezervelor sunt aceleași ca și în cazul câștigătorilor. 
8.3. Premiile vor fi expediate câștigătorilor prin curier cu confirmare de primire/ proces verbal de 
predare-primire într-un termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la finalizarea Campaniei. 
8.4. În cazul în care premiul este returnat către expeditor de către curier, premiul va rămâne în 
posesia Organizatorului, fără vreo altă obligație față de câștigători sau alți participanți. 
8.5. Toate cheltuielile privind expedierea prin curier a premiilor către câștigători vor fi suportate 
de către Organizator. Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru informațiile trimise de 
câștigător care nu ajung la Organizator, datele eronate comunicate organizatorului și nici pentru 
premiile care nu sunt ridicate de câștigător de la curier. 
8.6. Lista câștigătorilor (nume, prenume, număr de like-uri obținute) va fi publicată pe site-ul 
www.temad.ro. 
8.7. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanților cărora li 
s-a alocat vreun premiu și nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului și nici 
nu poate fi ținut responsabil în acest sens. 

http://www.temad.ro/
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SECȚIUNEA 9. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE 
Organizatorul nu va fi responsabil de înscrierile care nu au fost trimise în perioada campaniei sau 
de răspunsurile Participanților trimise cu întarziere. 
 
 
SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR 
10.1. Prin înscrierea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se 
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial, 
acceptându-l întocmai. 
10.2. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, 
participanții campaniei își exprimă acordul liber, expres și neechivoc, ca datele lor personale să 
intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării și atribuirii premiilor. Vor fi preluate și 
prelucrate următoarele date personale: nume, prenume, adresă, număr de telefon, semnătura, e-
mail.  
10.3. Imaginea, vocea și datele personale ale participanților câștigători (nume, prenume, adresă, 
telefon, email) vor putea fi folosite în scopuri publicitare de către Organizator sau partenerii săi 
contractuali, în scopuri de marketing și publicitate, în diverse materiale tipărite, audio sau video, 
fără niciun fel de compensare suplimentară premiului acordat, numai în condițiile obținerii 
acordului Participanților în acest sens, exprimat în mod liber, expres și neechivoc. 
10.4. Tuturor participanților la această campanie promoțională le sunt respectate drepturile 
(dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de 
opoziție, dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției) 
garantate de Legea nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. 
10.5. La cererea expresă a participantului, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, 
dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu fi supuși unei decizii 
individuale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și normelor 
emise în aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite 
Organizatorului, la adresa Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12, o cerere întocmită în formă scrisă, 
datată și semnată (Pentru concursul „Lumea Oceanelor”). Neîndeplinirea condițiilor stipulate la 
pct. 13.2 va duce la neluarea în analiză a cererii. 
10.6. Participanții la această Campanie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 
10.7. Promoția se va încheia în cazul în care are loc o schimbare a legislației care nu mai permite 
realizarea acesteia, precum și al anulării licențelor, autorizațiilor etc, ori al unor modificări 
normative sau organizatorice care fac imposibilă continuarea sa. 
 
SECȚIUNEA 11. LIMITAREA RĂSPUNDERII 
11.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 
sistemului, de abuz sau de orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sa sau costurile 
acestei Campanii. 
11.2. În eventualitatea unei dispute asupra validării unei înscrieri în Campanie sau a unui 
câștigător, decizia Organizatorului, bazată pe prezentul Regulament, este definitivă. 
11.3. Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă au fost primite de Organizator până 
cel târziu la data de 6 Iunie 2017. Contestațiile vor fi trimise prin poștă către TEMAD CO SRL, la 
adresa din Municipiul Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12, Cod poștal: 500053. Contestațiile vor fi 
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soluționate de către Organizator în termen de 7 zile lucrătoare. Orice contestație sosită după data 
de 6 Iunie 2017 nu va fi luată în considerare. 
11.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru: 
1. Erorile în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage 
răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, 
Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date 
eronate care au dus la imposibilitatea remiterii premiului sau la imposibilitatea identificării unui 
câștigător; 
2. Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului; 
3. Întârzierile în livrarea/ înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor poștale/ 
de curierat etc. 
11.5. Situațiile în care anumite persoane se află în imposibilitatea de a se înscrie la Campanie, iar 
aceasta este în afara controlului Organizatorului, cum ar fi dificultățile tehnice care pot afecta 
funcționarea conexiunilor telefonice și/ sau a e-mail-ului. 
 
SECȚIUNEA 12. TAXE 
Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat statului aferent 
veniturilor obținute de către câștigători din premiile Campaniei. Orice alte obligații de natură 
fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile, cad în sarcina exclusivă a câștigătorilor 
(cum sunt, dar fără a se limita la, cheltuielile legate de utilizarea premiilor sau asociate deplasării la 
locul de unde va ridica premiul). 
 
SECȚIUNEA 13. FORȚA MAJORĂ 
13.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 
motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea 
de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. 
13.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Campaniei, 
Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada 
în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform dispozițiilor legale. 
Organizatorul, în situația invocării forței majore, este obligat să comunice Participanților la 
Campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. 
 
SECȚIUNEA 14. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI 
Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră, caz fortuit sau printr-o decizie a 
Organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul pe site-ul http://www.temad.ro. 
 
SECTIUNEA 15. LITIGII 
18.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale 
amiabilă. 
18.2. Pentru informare, atașat prezentului Regulament Oficial se regăsește: 
- Anexa nr 1 - Specimen al formularului de înscriere pe site-ul http://www.temad.ro 
 

Organizatorul Campaniei 
TEMAD CO S.R.L. 
 

1 Septembrie 2017 
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Anexa 1 
 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CAMPANIA 
LUMEA OCEANELOR 
 
(*) Nume – Școală/ Grădiniță   ___________________________ 
(*) Județ      ___________________________ 
(*) Localitatea      ___________________________ 
(*) Adresa școlii/ grădiniței    ___________________________ 
(*) Clasa participantă     ___________________________ 
(*) Număr de copii în clasă/ grupă   ___________________________ 
(*) Nume și prenume – Cadru didactic ___________________________ 
(*) Telefon mobil    ___________________________ 
(*) Adresă de e-mail    ___________________________ 
(*) Confirmarea sau infirmarea acordului de primire a notificărilor și ofertelor din partea Temad și 
UHU cu privire la produse, activități sau concursuri la care ar putea participa. 
(*) Confirmarea consultării și acceptării prevederilor Regulamentului și a Termenilor și Condițiilor 
Campaniei 
 
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.  
 


