
madd video Competition 

23 mai - 15 iunie 2013, Cluj-Napoca 

REGULAMENT 

SECTIUNEA 1.  
PREVEDERI GENERALE 

 
Concursul „madd video competition” (denumit in continuare Concursul) este organizat si desfasurat de MADD 
ELECTRONICS GROUP SRL, fiind denumit in continuare Organizatorul. 
1.1. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru  toti participantii. 
1.2. Regulamentul concursului este intocmit si va fi adus la cunostinta publicului conform  legislatiei aplicabile in Romania, 
fiind disponibil incepand cu data de 14.05.2015 pe site-ul: www.pcmadd.com/tiff/termeni.pdf 
1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament oficial, urmand ca modificarile sa 
intre in vigoare dupa afisarea pe site-ul http://www.pcmadd.com/tiff/termeni.pdf 
 
SECTIUNEA 2.  
DURATA CONCURSULUI 

2.1. Concursul se desfasoara in perioada 30.05.2013 – 15.06.2013 ora 14:00 
 
SECTIUNEA 3.  
DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. La acest Concurs poate participa orice persoana fizica cu cetatenie romana, cu varsta de minim 18 ani; 
3.2. Nu pot participa angajatii Organizatorului, subcontractorilor si imputernicitii  Organizatorului, implicati in organizarea si 
derularea acestui Concurs, precum si rudele de gradul intai ale acestora; 
3.3. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament; 
3.4. Pentru a fi considerati eligibili, concurentii trebuie sa completeze informatiile din site-ul http://pcmadd.com/tiff/index.html 
cu o date reale si corecte. Aceste date (inclusiv adresa de e-mail) nu vor fi facute publice si vor fi folosite doar pentru 
contactarea participantilor. 
3.5 Participarea, atat la concurs cat si la seminariile organizate, este gratuita. 
 
SECTIUNEA 4.  
MECANISMUL CONCURSULUI 

4.1. Concursul este un element de divertisment care da posibilitatea participantilor inscrisi conform prevederilor pct. 3.4., sa 
participe la seminariile si master-class-urile organizate si sa obtina unul dintre premiile concursului; 
4.2 Incepand cu data de 23.05.2013, organizatorul oferă training în domeniul utilizarii software-ului pentru montaj video și 
utilizare a computerului in acest scop. Training-urile vor fi realizate de personal calificat, în cadrul unor seminarii și 
masterclass-uri dedicate în exclusivitate participanților. Participarea la aceste seminarii NU este obligatorie; Programul 
acestor seminarii este disponibil pe site-ul: www.pcmadd.com/tiff 
4.3 Toate seminariile vor avea loc la: CLUJ HUB, (str. Pitest 19, Cluj-Napoca; tel: 0742180889; e-mail: contact@clujhub.ro);  
4.4. Pana la data de 07.06.2013, ora 23:00, participantii la concurs trebuie sa realizeze cel puțin un clip video care sa 
respecte urmatoarele solicitari: 
 - tema este liber aleasa; (nu vor fi acceptate in concurs creatiile cu caracter sexual, politic, rasis sau homofob); 

- durata maxima 3 minute;  
- folosirea in cadrul montajului video a siglelor: Madd Electronics Group; Cluj HUB; Windows 8; TIFF (sau imagini 

explicite din cadrul festivalului si mentionarea acestui aspect) aceasta realizare va fi pusa la la dispozitia organizatorului;  
4.5. In data de 08.06.2013 se va organiza o sesiune de vizualizare a tuturor clipurilor realizate, urmand a fi incarcate pe site-
ul organizatorului www.pcmadd.com/tiff . Dupa incarcarea tuturor se va deschide sesiunea de votare. Sesiunea de votare se 
va inchide automat la data de 15.06.2013, ora 14:00; 
4.6 Stabilirea castigatorilor se va face in functie de numarul de voturi obtinute, pe site-ul organizatorului; 
 
SECTIUNEA 5.  
PREMII OFERITE 

5.1. Procedura de acordare a premiilor si validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 4 din prezentul Regulament. 
5.2. Prin participarea la acest Concurs, participantii isi dau acordul implicit cu privire la cele mentionate in prezentul 
regulament. 
5.3. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora acestora in bani. 
5.4. In cazul refuzului vreunuia din castigatori de a beneficia de premiu (prin refuz intelegand ca respectivul castigator nu 
doreste sa intre in posesia premiului) sau in cazul imposibilitatii validarii acestuia potrivit prezentului regulament, acesta va 
pierde dreptul de atribuire a premiului. 
5.5. Organizatorul nu este raspunzator pentru taxele, impozitele si alte obligatii fiscale legate de premiul oferit, respectiv 
cheltuielile personale; Toate premiile for fi acordate la sediul organizatorului, expedierea acestora nefiind posibila; 
5.6. Premiile orferite sunt in valoare totala de 6410 lei (tva inclus) si constau in: 
 - premiul I (clipul cu cele mai multe voturi)  - 1 laptop DELL; 
 - premiul II (al 2-lea clasat ca si numar de voturi) – 1 monitor TFT de 23” DELL; 
 - 3 premii speciale, alese de catre organizatori constand in 3 mousi Microsoft; 
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SECTIUNEA 6.  
ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORILOR 

6.1. In urma desemnarii Castigatorilor, acestia vor fi contactati via e-mail in maxim 10 zile lucratoare de catre un 
reprezentant al Organizatorului pentru a se anunta calitatea de castigator al consursului; 
6.2. Organizatorul poate decide ca in scopul acordarii premiilor sa se organizeze un eveniment public. Participarea la acest 
Concurs presupune acordul castigatorului, ca materialul/materialele ce au fost realizate pentru inmanarea premiilor sa poata 
fi facute publice de catre Organizator fara nici un fel de plata sau alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului; 
6.2. Numele Castigatorului va fi facut public pe site-ul www.pcmadd.com dupa data de 15.06.2013. 
6.3 Concurentii desemnati castigatori trebuie sa fie disponibili pentru interviu dupa inmanarea premiului; 
 
SECTIUNEA 7. 
DISPOZITII FINALE 

7.1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze  tuturor prevederilor, 
termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ca datele lor  personale completate de acestia pe formularul de 
inscriere, sa intre in baza de date a Organizatorului in scopul desemnarii participantilor si validarii acestora conform 
prezentului regulament. Organizatorul se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de legea 677/2001. 
7.2. Drepturile de autor aferente materialelor video puse la dispozitie de catre concurenti pentru acest concurs apartin 
Organizatorului. 
7.3. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul la informare, dreptul de acces la date, 
dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se 
adresa justitiei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise 
in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului, o cerere intocmita in forma 
scrisa, datata si semnata in acest sens.  
7.4. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor terti. 
7.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sista sau modifica in orice moment Concursul sau prezentul regulament. 
7.6. In cazul in care intre Organizator si participantii la Concurs apar litigii, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca 
nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor 
competente din Cluj-Napoca. 

ORGANIZATOR,  

 


