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REGULAMENTUL CONCURSULUI  
„glo x Art Safari x SNKR “ 

 

 

Art. 1 Organizatorii  
(1) Organizatorii Concursului „glo x Art Safari x SNKR“, denumita in cele ce urmeaza "Concursul", sunt 
British American Tobacco (Romania) Trading S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Bucharest Business Park, Cladirea 
A (etaj 3) si Cladirea B2 (etajele 2-4), Sos. Bucuresti – Ploiesti (DN1) nr. 1A, sector 1, înregistrata la Registrul 
Comertului cu nr. J40/7802/1996, având codul unic de inregistrare RO8808452 (denumita in continuare 
„BAT”) in calitate de Organizator  
 
si 
 
agentia MRM PARTENERI S.R.L., cu sediul in Bucuresti Str. Jules Michelet, Nr. 18, etj. 4, sector 1, inregistrata 
la Registrul Comertului cu nr J40/4017/2003, avand cod de inregistrare fiscala RO15300138, in calitate de 
Organizator 
 

(2) Participantii la Concursul Promotional sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului 

regulament al Concursului (denumit in continuare “Regulamentul Oficial”). Concursul promotional va putea 

fi intrerupt de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de 

forta majora sau al modificarii Regulamentului Concursului promotional.  

 

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act 

aditional, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil al acestora. 

 

(4) Regulamentul Concursului este disponibil, pe perioada de desfasurare a acestuia, pe 

https://glo.ro/urbanpairs-artflairs si  https://creator.iqads.ro/urbanart/regulament. Totodata, prezentul 

Regulament Oficial poate fi solicitat, in mod gratuit, de catre orice persoana interesata, la numarul de 

telefon 0800 0800 44 (linie gratuita). Programul de functionare a liniei telefonice este de luni pana duminica 

intre orele 08:00 - 22:00 (cu exceptia sarbatorilor legale) cand vor exista operatoare care vor raspunde la 

intrebari, iar in afara programului mentionat anterior va raspunde un robot care va comunica programul de 

functionare a liniei telefonice cu operator.   

 

(5) Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Anexele sau 

actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta. 

 

Art. 2 Durata Concursului si aria de desfasurare 
 
(1) Concursul, este organizat si desfasurat in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial pe 

intreg teritoriul Romaniei, va incepe la data de 30.03.2021 (ora 15:00:00) si se va incheia la data de 

04.04.2021 (ora 23:59:59). 

 

https://glo.ro/urbanpairs-artflairs
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(2) Concursul este comunicat in detaliu pe www.glo.ro/urbanpairs-artflairs (denumit in continuare „Pagina 
Concursului”) si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in spatiul virtual corespunzator pagini web 
https://creator.iqads.ro/urbanart (denumit in continuare „Website-ul”). 
 

(3) Premiile acestui Concurs trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in 

caz contrar acel premiu nerevendicat ori necastigat din cadrul Concursului nu mai este datorat de catre 

Organizator. 

 

(4) In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze / sa prelungeasca acest Concurs, acest fapt va fi adus 

la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1. 

 

Art. 3 Dreptul de participare la Concurs  
 
(1) Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Concursul se adreseaza tuturor 
persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 29.03.2021 (inclusiv), cu domiciliul 
stabil/resedinta in Romania si care accepta conditiile de participare la Concurs (denumite in continuare 
„Participanti”).  
 
(2) Nu pot participa la aceast Concurs angajatii Organizatorilor, ai British American Tobacco (Romania) 
Trading S.R.L., British American Tobacco (Romania) Investment S.R.L., ai BRITISH AMERICAN SHARED 
SERVICES (EUROPE) S.R.L., precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestui Concurs si nici 
membrii familiilor tuturor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).  
 
(3) Organizatorii isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de 
a participa la aceast Concurs a persoanelor care incearca sa fraudeze, in orice fel, Concursul sau rezultatele 
acestuia. 
 
(4) Participarea la aceast Concurs presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 
prezentului Regulament Oficial. 
 

Art. 4 Mecanismul de desfasurare a Concursului 
 

(1)  Concursul se desfasoara prin intermediul Website-ului https://creator.iqads.ro/urbanart. In data de 

30.03.2021, Organizatorii vor posta pe Pagina Concursului anuntul de inscriere pentru concurs ce consta 

in dezvoltarea unei creatii vizuale pornind de la un set de doua cuvinte antagonice (denumita in cele ce 

urmeaza „Concurs”) pentru 3 premii in valoare de 1000 de euro, 15 vouchere E-mag in valoare de 500 

ron si sansa de a expune lucrarea printata pe un tricou intr-o expozitie de arta urbana alaturi de ceilalti 

artisti, Ana Banica, Irina Dragomir, Felix Aftene, Dumitru Gorzo, Irina-Maria Iliescu si Graure, ai carora 

arta va fi printata si pictata pe tricouri si sneakersi. Participantii vor fi directionati sa isi inscrie lucrarile 

pe Website unde este necesar autentificarea in contul existent sau crearea unui cont nou pe Website 

pentru a putea participa. Lucrarile inregistrate vor fi supuse unei jurizarii atat de catre un juriu 

profesionist pentru a stabili 15 finalisti, cat si publicului pentru desemnarea celor 3 castigatori.  

 

(2) Pentru a se inscrie in Concurs, Participantul trebuie sa acceseze Pagina Concursului, sa urmeze indicatiile 

de accesare a Website-ului si sa autentifice cu contul existent sau sa isi creeze un cont nou pe Website 

https://glo.ro/urbanpairs-artflairs
https://creator.iqads.ro/urbanart
https://creator.iqads.ro/urbanart
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pentru a putea sa isi urce lucrarea/lucrarile conform indicatiilor mentionate pe Website. Un Participant 

poate participa cu un numar nelimitat de inscrieri. 

 
(3) Tema Concursului o reprezinta dezvoltarea unei creații vizuale originale care sa respecte cerintele de 

design si tehnice din Brieful Concursului publicat pe Pagina de Concurs si Website si atasat la prezentul 

Regulament – Anexa nr. 1. Lucrarea propunsa de un Participant trebuie sa fie inscrisa in: 

o Artwork pe tricou in format .jpg sau .png, asezat in template-ul competitiei din KIT-ul de 

participare / dimensiunea maxima a acestui format – 10 MB 

o Artwork pe tricou in format editabil/vectorial (.ai, .cdr sau .psd), asezat in template-ul 

competitiei din KIT-ul de participare / dimensiunea maxima a acestui format – 150 MB 

 

(4) Lucrările vor putea fi înscrise în Concurs în perioada 30.03.2021– 04.04.2021 , ora 23:59:59. In perioada 
5-6 aprilie lucrarile inscrie vor fi supuse unei evaluari pentru selectia celor 15 finalisti. Selectia finalistilor 
se va realiza in conformitate cu termenii si conditiile mentionate la art. 7 alin (1).  
 

(5) Cei 3 castigatori vor fi alesi prin votul publicului exprimat in perioada 8- 12 aprilie in termenii si conditiile 
indicate la art. 7 alin (1).  

 
(6) Cele 3 lucrari castigatoare vor fi imprimate pe tricouri si expuse alaturi de celelalte creatii in cadrul 

expozitiei din magazinul Sneaker Industry. De asemenea lucrarile castigatoare vor fi afisate si intr-o 
postare de tip grid pe pagina de Instagram glo_romania.  

 

 
Art 5. Conditii de validitate a lucrarilor 
 

(1) Pentru ca participarea sa fie considerata valida, lucrarile trimise trebuie sa respecte Brieful si tema 
Concursului, sa intruneasca criteriile tehnice si toate celelalte conditii din prezentul Regulament 
(precum, printre altele, conditiile de participare, respectarea termenului de inscriere).  

 
(2) Lucrarea poate fi considerata invalida si, prin urmare, descalificata in urmatoarele situatii, fara a se 

limita la acestea:  
a. Sesizari privind originalitatea, moralitatea, legalitatea lucrarilor:  

Daca, in urma propriilor constatari ale Organizatorilor sau in urma unor semnalari publice, trimise 
in atentia Organizatorilor, constand intr-o sesizare argumentata, referitoare la o anumita lucrare 
din Concurs, cu o reclamatie demonstrata prin probe relevante, exista suspiciunea certa sau se 
demonstreaza ca respectiva lucrare nu este originala, incalca legislatia in vigoare sau cerintele 
impuse prin prezentul regulament, Organizatorii poate lua decizia de a descalifica respectiva 
lucrare, eliminand-o din Concurs. Vor fi luate in calcul doar sesizarile trimise pana la 14 aprilie 2021.  

b. Suspiciuni privind fraudarea votului lucrarilor:  
Orice depistare de catre Organizatori a unei incercari de fraudare prin: plasarea lucrarilor din cadrul 
Concursului pe alte platforme digitale, prin crearea de conturi false sau prin utilizarea altor mijloace 
similare, pentru a acumula voturi suplimentare din partea publicului, va fi sanctionata prin 
eliminarea lucrarii din Concurs.  
 

(3) Obligatii asumate de Participanti: 
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a. sa aiba cont pe Website pentru a se putea inscrie in Concurs pentru a putea fi contactati de 
Organizatori in cazul castigului;  

b. sa fie de acord sa primeasca mesaje informative legate de Concurs din partea Organizatorilor; Acest 
acord este exprimat prin simpla inscriere a unei lucrari in Concurs si exprimarea acordului de a fi 
contactat (prezentat in detaliu in nota de informare)  

 
(4) Organizatorii nu vor lua in considerare lucrarile pe care le considera obscene, provocatoare sau care 

incalca in vreun fel prezentul Regulament, Legea drepturilor de autor sau alte legi romanesti, 
precum si legislatia Uniunii Europene, in vigoare la data Concursului. 

 
(5) Este interzisa trimiterea lucrarilor pentru care Participantii nu detin drepturi de autor pentru 

intreaga lucrare, in ansamblu. Astfel, prin inscrierea in Concurs a unei lucrari, fiecare Participant 
declara si garanteaza ca, in momentul trimiterii lucrarii:  

a. participantul este autorul operei sau ca detine in mod legal prerogativa de a dispune de 
drepturile de autor pentru grafica, adaptarea lucrarii, precum si de drepturile conexe 
dreptului de autor asupra lucrarii, respectiv drepturile pentru interpretare sau executare si 
pentru inregistrarile audiovizuale; 

b. lucrarea nu incalca drepturile unor terti ori prevederile legislatiei in vigoare (inclusiv si in 
special Legea nr. 8/1996), fiind pe deplin stabilit ca fiecare participant va fi singur si exclusiv 
raspunzator pentru astfel de incalcari; 

c. a obtinut acordul in scris al titularilor drepturilor de autor si a drepturilor conexe pentru a 
folosi in lucrarea trimisa anumite reproduceri, fragmente etc. apartinand unor opere 
preexistente.  

 
(6) Toti Participantii cu lucrari validate in urma participarii la prezentul  Concurs declara, garanteaza, 

sunt de acord si cesioneaza in mod gratuit irevocabil si neechivoc catre Organizatori, drepturile de 
difuzare, de distribuire si de comunicare publica prin intermediul materialelor vizuale  si 
audiovizuale, prin orice canal media/de comunicare publica, pe durata nelimitata a lucrarilor 
validate in Concurs, cesiunea fiind limitata teritorial, la nivelul Romaniei.  

 
(7) Prin intermediul prezentului regulament Organizatorii dobandesc exclusiv, permanent si in mod 

gratuit dreptul de a realiza integral sau partial copii ale lucrarilor validate, prin orice mijloc si sub 
orice forma, comunicarea publica, direct sau indirect si de a utiliza prin orice mijloc si sub orice 
forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari vizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta 
ori temporara a acesteia cu mijloace electronice.  

 
(8) Cesiunea drepturilor de catre Participant asupra lucrarii validate este exclusiva in favoarea 

Organizatorilor, lucrarea putandu-se reproduce si comunica de catre Organizatori si inafara 
prezentului Concurs  la libera sa alegere.  
 

(9) Prin inscrierea materialelor in Concurs, Participantii isi exprima acordul ca  lucrarile acestora sa fie 
publicate pe platforma Instagram pe pagina glo_romania in cazul in care acestia vor fi declarati 
finalisti si/sau castigatori. Lucrarile acestora se vor publica si stoca pe platforma Instragram in 
concordanta cu termenii si condiitiile policitii Instagram. 

 
Art. 6 Premiile 

(1) Premiile oferite pentru aceast Concurs sunt: 
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Tip premiu 
Nr 

Premii 
Premiu net 
(tva inclus) 

Valoare 
premiu 
bruta 

Total valoare 
premii bruta 

Impozit 
premiu 

Total 
Impozit 

Premiu cash 3 4.443 RON 4.870 RON 14.610 RON 427 RON 1.281 RON 

Voucher Emag* 15 500 RON 500 RON 7.500 RON 0 0 

* In cazul in care comanda are o valoare mai mica decat cea acordata prin voucher, diferenta nu va fi 

restituita utilizatorului, in cazul in care comanda are o valoare mai mare, utilizatorul va suporta diferenta. 

Voucher-ul E-mag este valabil pana la data de 8 ianuarie 2022. 

 

(2) Valoarea toata a premiilor oferita in aceast Concurs este de 22.110 RON. Castigatorii premiilor 

oferite in cadrul acestui concurs promotional nu au posibilitatea de a le schimba cu alte bunuri si 

nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.  

 

(3) Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, 

indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare. 

 

(4) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de validitate stipulate in Art. 5, premiul nu va fi predat. 

Organizatorii nu vor acorda nici o despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a 

alocat vreun premiu si nu indeplinesc conditiile de validare stipulate la Art. 5. 

 

(5) Pentru premiile a caror valoare depaseste 600 lei, in momentul primirii acestora, castigatorii trebuie 

sa semneze un exemplar al Conventiei Civile incheiate intre ei si agentia MRM PARTENERI S.R.L si sa 

furnizeze Agentiei o copie a cartii de identitate care se va utiliza pe o perioada limitata, exclusiv in 

scopul verificarii datelor furnizate de castigatori si cele din actul de identitate pentru depunerea 

declaratiei fiscale in vederea platii impozitului pe veniturile din premii. 

 

(6) Premiile nu sunt transmisibile, acestea fiind atribuite exclusiv castigatorilor. 

 

(7) Premiile vor ajunge in posesia castigatorilor in termen maxim de 30 de zile lucratoare de la data 

validarii castigatorilor, astfel: 

• Voucherele Emag vor fi trimise pe adresa de e-mail a finalistilor  

• Premiul cel mare va fi transmis direct in contul bancar al celor 3 castigatori validati ca si 
castigatori.   

 
(8) Orice servicii suplimentare care nu au fost incluse in premiu stabilit conform conditiilor finale 

stipulate vor fi suportate direct de catre castigator, reprezentand cheltuielile acestuia. In cazul in 

care beneficiarul nu doreste sa beneficieze de anumite servicii incluse in pachet, acesta nu va primi 

contravaloarea in lei pentru serviciile respective. 

 

(9) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli referitoare la reclamatii din partea castigatorilor 

dupa punerea acestora in posesia premiilor. 
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(10) Toate premiile acordate in cadrul acestui Concurs trebuie sa fie revendicate in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acele premii nerevendicate, ori 

necastigate, ori invalidate, ori care nu s-au putut preda in termen de 30 de zile de la 

validarea  acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru predarea 

premiului  sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul regulament, nu mai 

sunt datorate de catre Organizator. 

 
 

Art. 7 Desemnarea castigatorilor  
 

(1) Desemnarea castigatorilor se va realiza in doua etape: prima etapa constand in selectarea a 15 

finalisti prin jurizare si cea dea doua etapa se va realiza cu ajutorul votului publicului in urma caruia 

3 castigatori (dintre cei 15 finalisti) vor fi premiati.  

(2) Etapele de desemnare a castigatorilor se vor realiza in termenii ci dontiile mai jos redate: 

 
I. Etapa 1 - Stabilirea Finalistilor  

Stabilirea celor mai apreciate 15 lucrari se va face de catre un juriu profesionist format din 6 membrii artisti 
vizuali si 2 membrii din BAT, care va vota lucrarile participante in Concurs. Perioada de jurizare este 5 – 6 
aprilie 2021.  
Juriul profesionist este format din 8 membrii dintre care 2 membrii BAT si 6 artisti vizuali Ana Banica, Irina 
Dragomir, Felix Aftene, Dumitru Gorzo, Irina-Maria Iliescu si Graure, iar componenta sa va fi anuntata public 

pe Website. Fiecare jurat va acorda note de la 1 la 10 lucrarilor inscrise, urmand ca nota finala a juriului sa 
o reprezinte media aritmetica a notelor acordate de fiecare jurat.  
 
Notele se vor acorda in functie de urmatoarele criterii: 

(i) creativitatea ideii; 
(ii) calitatea executiei: design bine integrat ce respecta tema Concursului; 
(iii) impresia personala a fiecarui jurat.  

 
Autorii celor mai bune 15 lucrari, evaluate dupa criteriul anuntat mai sus, vor fi anuntati pe Pagina de 
Concurs si Website in data de 7 aprilie 2021. 
 

II. Etapa 2 – Votarea celor 3 Castigatori  
 
Cele 15 lucrari finaliste se vor publica pe 8 aprilie 2021 in 15 postari pe pagina @glo_romania. Urmaritorii 
paginii @glo_romania vor fi incurajati sa voteze printr-un comentariu care sa contina simbolul "<3" la 
postarea cu lucrarea sau lucrarile favorite.  
 
Pentru ca votul sa fie valid, acesta(comentariul "<3") trebuie sa apartina unui membru al comunitatii 
@glo_romania. O lucrare poate sa primeasca un singur vot de la aceeasi persoana (membru al comunitatii). 
 
Perioada de votare a celor 15 lucrari finaliste  este 8 aprilie – 12 aprilie 2021, ora 23:59:59, ora Romaniei.  
 
Primele 3 lucrari cu cele mai multe voturi vor intra in procesul de validare conform termenilor si conditiilor 
in alineatele mai jos redate. Vom selecta si cate 2 lucarari de rezerva, acestea vor fi selectate in functie de 
numarul de voturi primit.  
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(3) Castigatorii ce urmeaza a fi validati vor fi anuntati public pe data de 14 aprilie 2021, atat pe Pagina 

Concursului, si Website cat si pe pagina de Instagram @glo_romania. Dupa verificarea datelor comunicate 

ce au fost inregistrare in momentul inscrierii, Organizatorii vor continua procesul de validare, ocazie cu care 

se va verifica indeplinirea condițiilor de participare la Concurs.  

 

(4) Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept Castigator al Concursului este necesara indeplinirea 

cumulativa a urmatoarelor condiții: 

a)  Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor art. 2; 

si 

b)  Inscrierea in Concurs se realizeaza cu respectarea Art. 3, 4 si 5. 

 

(5) In cazul in care vor exista Castigatorii care nu indeplinesc condițiile prevazute de art. 7.4 nu vor trimite 

datele de contact, in condițiile si in termenul prevazute de punctul 7.3, au trimis date de contact incorecte 

sau incomplete, care nu permit identificarea, validarea sau contactarea Castigatorilor, sau care nu raspund 

la mesajele Organizatorului, acestia vor fi descalificați, iar inscrierea lor in Concurs va fi invalidata. In aceasta 

situație se va apela la cele 2 rezerve, respectiv urmatoarele 2 persoane ale caror lucrari au primit cele mai 

multe voturi dupa cei trei castigatori. 

 

(6) Validarea, respectiv invalidarea rezervelor se va face dupa criteriile menționate mai sus cu privire la 

validarea ori invalidarea Castigatorilor. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi 

validata, se va apela la urmatoarea rezerva, iar procesul se va repeta pana cand se va desemna un Castigator, 

ori vor fi epuizate toate rezervele. 

 

(7) Premiile vor fi transmise castigatorilor conform art. 6 alin. 7, daca nu au fost inregistrate contestații in 

termenul indicat la art. 11 alin. (7), respectiv de la data soluționarii contestațiilor finalizate cu validarea 

castigatorilor. 

 

(8) Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca, atat castigatorul de drept, cat si 

rezervele, dupa caz, nu vor indeplini condițiile de validare sau daca acestia nu isi vor revendica premiul. 

 

(9) Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage 

raspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de catre Participanți fiind in responsabilitatea 

exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un castigator nu poate fi 

contactat din cauza numelui, adresei de e-mail incorecte/incomplete sau a setarilor de securitate si 

confidențialitate ale contului sau de Instagram. 

 
Art. 8 Incetarea inainte de termen a Concursului  
 

(1) Concursul poate inceta inainte de termen, in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majora, 

inclusiv in cazul imposibilitaţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua 

Concursul sau printr-o decizie a Organizatorului. In cazul in care premiile se vor epuiza inainte de data de 
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final a Concursului, nu se vor mai acorda alte premii, iar acest lucru va fi adus la cunostinţa publicului in 

magazinele participante inainte de achizitionarea produselor.  

 
(2) Situaţiilor avute in vedere la art. 8, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instanţe 

competente sau ale altei autoritaţi publice competente.  

 

(3) In situaţiile avute in vedere la art. 8, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligaţie catre 

Participanţi, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire 

sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Concursului urmeaza a fi adusa la cunostinţa publica in 

modalitaţile prevazute la art. 1, alin. (3).  

 

 

Art. 9 Litigiile si legea aplicabila  
 
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva 

pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente. 

 

(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.  

 

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, 

Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor 

existente. 

 

Art. 10 Taxe si impozite  
 

 (1) Premiile cu valoare de peste 600 lei fac obiectul impozitului pe venituri din premii, iar Organizatorul se 

obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile din premii obținute de catre Castigatori, 

in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice 

alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu aceste premii sunt in sarcina 

Castigatorului. Prin simpla participare la Concurs, Castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de 

impozitare aplicat premiilor obținute din prezentul Concurs. 

 

(2) Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita orice documente cerute de autoritatile fiscale, exclusiv in 

scopul indeplinirii obligațiilor de plata aferente impozitului pe premii (daca este cazul), iar Castigatorii se 

obliga sa le furnizeze. 

 

(3) De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului-

verbal/conventiei de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. 
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(4) Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția 

cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (cheltuielile legate de obținerea accesului la internet in 

vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului oficial de desfasurare a Concursului etc). Cheltuielile mai 

sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonanței de 

Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, astfel cum a fost republicata, 

cu modificarile ulterioare. 

 

Art. 11 Responsabilitate  
 

 (1) Organizatoruii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a 

mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea 

companiilor implicate.  

 

(2) Organizatorul si partile implicate in aceast Concurs nu isi asuma raspunderea pentru datele nelivrate 

datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii 

deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware). 

 

(3) Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau integral pagina web, 

daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul 

il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, 

transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor 

utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor 

echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, 

dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul 

si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau 

defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale 

participantilor sau ale unor terti, in urma accesarii aplicatiei.  

Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte 

defectiuni;  

 

(4) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru erori cauzate de folosirea incorecta a computerului 

personal/tableta/telefon de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de 

sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, 

erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele 

concursului).  

 

 (5) Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile impuse prin 

prezentul document sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice 

tip la adresa aplicatiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele 

de contact relevante (numele, prenumele, adresa  de email). 
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(6)  Organizatorul si partile implicate in aceast Concurs nu isi asuma raspunderea pentru participanti care 

se inscriu in afara perioadei de desfasurare a Concursului. 

 

(7) Eventualele contestatii privind desfasurarea Concursului pot fi transmise Organizatorului pana la data 

de 18.04.2021. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.  

 

Art. 12 Forta majora  
 

 

(1) Pentru scopul acestui Regulament, forța majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, 

remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui apariție il pune pe acesta din urma in imposibilitatea 

de a-si indeplini obligațiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a 

se limita la acestea: razboaie, incendii, inundații, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, 

precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. 

 

(2) Daca o situație de forța majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de 
voința sa, impiedica sau intarzie, total sau parțial, executarea Regulamentului si continuarea Concursului, 
Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligațiilor sale pentru perioada in care 
indeplinirea lor va fi impiedicata sau intarziata. Daca Organizatorul invoca forța majora, acesta este obligat 
sa comunice Participanților la Concurs pe pagina Instagram glo_romania si pe pagina de website 
https://creator.iqads.ro/urbanart, in termen de 5 zile de la apariția cazului de forța majora, existența 
acestuia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/RemusEne/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8R7QKQTX/Instagram
https://creator.iqads.ro/urbanart
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ANEXA 1 
INFORMARE PRIVIND BRIEFUL CONCURSULUI 

 

 
Artists of the future wanted! 
Arta e viitorul & viitorul e in viziunea ta & more 

După un an plin de provocări & o multitudine de sentimente, suntem mai optimiști & încrezători ca 
oricând. 
glo™ provoacă artistul din tine la un art manifesto spectaculos: artă pentru un viitor mai cool. 

glo™ URBAN PAIRS & ART FLAIRS este un proiect prin care îți propunem să-ți imaginezi viitorul, pe o temă 
dată, dintr-o perspectivă Break Binary. 

Ce înseamnă Break Binary? 
Gândește-te la două lucruri sau concepte opuse, care sunt atât de puternice încât ai spune că nu vor 
merge niciodată împreună, dar care în final se completează și duc la ceva nou & cool. 
Cam ca atunci când ești obosit și inspirația nu te lasă în pace, parcă ai mai pune o idee pe hârtie. 
Ei bine, tu trebuie să le faci să meargă. 

Fă asta într-un design digital atât de creativ încât să redefinească viitorul pentru cei care îl privesc. 
 

What’s in it for you? 

• Dacă te numeri printre cei 15 finaliști, vei câștiga un voucher eMAG în valoare de 500 lei. 
• Dacă te numeri printre cei trei mari câștigători de la final, poți primi unul dintre cele trei premii 

mari în valoare de 1000 Euro. 
• În plus, pe lângă faptul că vei fi o sursă de inspirație, dacă vei fi unul dintre cei trei câștigători, 

creația ta digitală va fi transformată într-un artwork fizic, imprimat pe un tricou cool & va fi expus 
alături de lucrările unor super artiști, timp de o săptămână, într-o galerie de artă urbană owned by 
glo™, în parteneriat cu Art Safari x Sneaker Industry. 

Tema 
Crezi că ai skillurile necesare ca să transformi un concept într-un work of art? 
Dacă ești artist vizual, ilustrator, graphic designer sau pur și simplu un creator în mediul digital, te 
provocăm să uiți de trecut și să creezi viitorul. 
Tema pe care am ales-o este fun & purpose, se referă la a crea ceva care aduce schimbare & bucurie în 
egală măsură. 
Gândește-te la potențialul pe care îl are arta în a schimba perspective & a aduce un aer fresh în viețile 
tuturor. 
Tu poți interpreta liber aceste concepte și le poți ilustra prin propria ta viziune. 
Acest proiect este doar startul către o schimbare mai mare, în care al tău artwork va fi ca un kick de 
rațiune pozitivă de care avem cu toții nevoie. Am vrea ca opera ta să graviteze în jurul acestei idei de a 
privi cu optimism spre viitor. 

Creează ceva care să schimbe o viziune, să aducă speranță & o perspectivă nouă pentru 2021. 
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Probabil știi deja, dar este important să ții cont de câteva condiții de participare la această campanie, pe 
care le vei găsi complete și detaliate în Regulamentul Competiției, însă iat-o mai jos pe cea mai 
importantă: 

Ne adresăm doar persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data de 29.03.2021. 

Design DOs 

• Există câteva elemente de care te rugăm să ții cont atunci când dezvolți artwork. 
• Descarcă kit-ul de participare KIT_glo_urban.zip unde găsești resursele necesare (template tricou 

pentru simulare) 
• Să respecți conceptul și tema competiției 
• Să gândești încă de la început al tău artwork pentru a fi potrivit pentru printul pe un tricou. 

Îți vom pune la dispoziție în kit, un tricou-canvas pe care să îl ai ca guidance și să faci și o simulare 
• Design-ul propus de tine trebuie sa se incadreze intre 40% si 80 % din suprafata fetei tricoului 

canvas si nu trebuie sa acopere logoul glo™  
• Design-ul propuns poate sa cuprinda/integreze logoul glo™  in el, atata timp cat brandingul 

ramane vizibil si lizibil 
• Ia în calcul că lucrarea ta va fi postată pe pagina de Instagram glo_romania, pentru etapa a doua a 

votului final din partea comunității. 

Design DON’Ts 

• Contentul creat nu trebuie să fie atractiv pentru minori (de exemplu, nu putem folosi elemente 
precum jucării, copii, imagini puerile, culori, animale illustrate sau care are putea simula un desen 
animat etc). 

• Contentul creat poate conține elemente din natură, dar nu să sugereze o asociere directă între 
produs și acestea, mai exact să nu sugereze un caracter ecologic al brandului. 

• Contentul creat nu trebuie să facă în niciun fel referire la sport și/sau sănătate. 
• Contentul creat nu trebuie să includă imagini sau mențiuni despre țigarete. 
• Contentul creat nu trebuie să includă imagini cu mâncare sau băutură. 
• Orice referire se va face prin imagini stilizate, care să sugereze, nu să arate explicit. 
• Bineînțeles, fără conținut de natură indecentă. 

Timing 
Perioada de desfășurare a competiției este 30 martie – 14 aprilie 2021 cu următoarele etape: 

• PERIOADĂ ÎNSCRIERI: pana pe 4 aprilie 2021 
• STABILIREA FINALIȘTILOR PRIN VOTUL JURIULUI: până în 6 aprilie 2021. 

(Acest vot stabilește topul înscrierilor și primele 15 cele mai apreciate lucrări merg în finală.) 
• ANUNȚARE FINALIȘTI: 7 aprilie 2021 
• STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR PRIN VOTUL COMUNITĂȚII PE INSTAGRAM glo_romania: 8 aprilie – 

12 aprilie 2021 
• ANUNȚUL CÂȘTIGĂTORILOR: 14 aprilie 2021 

Condiții tehnice pe care trebuie să le îndeplinească lucrarea ta: 
Înscrierea ta trebuie făcută sub in două formate: 

https://www.dropbox.com/s/97w2xifs7h81g7m/KIT_glo_urban.zip?dl=1
http://instagram.com/glo_romania


 
13 

Format 1, prezentarea inscrierii: 
Artwork pe tricou in format .jpg sau .png, asezat in template-ul competitiei din KIT-ul de participare / 
dimensiunea maxima a acestui format – 10 MB 

Format 2, sursa inscrierii: 
Artwork pe tricou in format editabil/vectorial (.ai, .cdr sau .psd), asezat in template-ul competitiei din KIT-
ul de participare / dimensiunea maxima a acestui format – 150 MB 
 
In kit-ul de participare (KIT_glo_urban.zip) vei gasi fisierul tshirt_template.psd 

Where do you sign in? 
www.creator.iqads.ro/urbanart/adauga_creatie   

Extra info: 
Formular înscriere: www.creator.iqads.ro/urbanart/adauga_creatie   
Lucrări înscrise: www.creator.iqads.ro/urbanart/inscrieri   
Premii: www.creator.iqads.ro/urbanart/premii 
Juriu: www.creator.iqads.ro/urbanart/juriu 
Regulament: www.creator.iqads.ro/urbanart/regulament 

 
 

https://www.dropbox.com/s/97w2xifs7h81g7m/KIT_glo_urban.zip?dl=1
http://www.creator.iqads.ro/urbanart/adauga_creatie
http://www.creator.iqads.ro/urbanart/adauga_creatie
http://www.creator.iqads.ro/urbanart/inscrieri
http://www.creator.iqads.ro/urbanart/premii
http://www.creator.iqads.ro/urbanart/juriu
http://www.creator.iqads.ro/urbanart/regulament

