REGULILE COMPLETE („Regulile oficiale”)
ale Promoției Cartoon Network „CN Vlog It 2017”
1. NU ESTE NECESARĂ NICIO ACHIZIȚIE PENTRU ÎNREGISTRARE SAU CÂȘTIG
Turner Broadcasting System Europe Limited, o companie, cu sediul înregistrat la Turner House,
16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom, registered as company number
01927955 (denumită în continuare „Promotor”), care produce canalul de televiziune numit în
prezent Cartoon Network (denumit în continuare „CN”), susține o serie de competiții de
videobloggeri intitulată „CN Vlog It 2017” („Promoția”), cu înregistrare gratuită, din 31 iulie
2017 („Începerea concursului”) până la 30 Septembrie 2017 („Data terminării”) (denumită în
continuare the „Perioada de înregistrare”), cuprinzând o primă rundă cu patru (4) provocări
săptămânale (denumite în continuare fiecare o „Competiție săptămânală”, împreună
„Competițiile săptămânale” sau „Prima rundă”) de la 00:00 ora locală 31 iulie 2017 până la
23:59:59 ora locală 7 August 2017 („Perioada de înregistrare în prima rundă”) și o ultimă
rundă („Runda finală”) din 28 August 2017 ora locală 00:00:00 , până pe 11 septembrie 2017,
ora locală 23:59:59 („Perioada de înregistrare în runda finală”) pe site-ul web la URL
http://www.cartoonnetwork.ro/vlogit („Site-ul”).
Perioada de înregistrare în prima rundă va fi împărțită în patru (4) perioade săptămânale de
înregistrare (fiecare o „Perioadă săptămânală de înregistrare”), fiecare începând la 00:00 ORA
LOCALĂ și sfârșindu-se la 23:59 ORA LOCALĂ într-o săptămână (toate cele 7 zile, începând
cu 31 iulie 2017) a Promoției. Toți candidații care au făcut cel puțin două înregistrări valide
fiecare în Perioade săptămânale diferite de înregistrare vor fi incluși în competiție pentru a fi
selectați pentru Runda finală.
2. CUM PUTEȚI PARTICIPA?
Promoția este deschisă pentru toți rezidenții de pe teritoriul României, pentru persoanele de la 6 la
16 ani care au acces la internet pe toată durata Promoției cu excepția angajaților Promotorului și
societăților-mamă, subsidiare, afiliate sau asociate, agenții lor și familiile imediate și oricine
altcineva conectat profesional cu Promoția („Părțile care acordă degrevarea”) nu este eligibil
pentru a participa.
Toți candidații trebuie să aibă un acord scris sau video al părintelui/tutorelui pentru a se înregistra
și părintele sau tutorele lor trebuie să fie de acord cu aceste Reguli oficiale pentru ei și pentru
minor. Înregistrându-se în această Promoție, fiecare candidat este de acord să urmeze aceste
Reguli oficiale și confirmă că el sau ea a obținut acordul necesar din partea părintelui/tutorelui.
Fără un astfel de acord, care trebuie să facă parte din Materialele Candidatului (definite mai jos), o
înregistrare nu poate fi considerată validă.
Înregistrarea în fiecare Competiție săptămânală este limitată la o (1) înregistrare de persoană.
Orice încercare a oricărui candidat de a trece peste limita de înregistrări folosind multiple/diferite
adrese de e-mail, identități sau alte metode va anula toate înregistrările acelui candidat și acel
candidat va fi descalificat din Promoție.
3. CUM SĂ VĂ ÎNREGISTRAȚI
Înregistrările sunt online și trebuie făcute în concordanță cu instrucțiunile date pentru Promoție
prin Site. Candidații trebuie să pună părintele/tutorele să trimită Materialele Candidatului (cum
este definit în continuare) și astfel părintele/tutorele trebuie să fi citit și să fi fost de acord cu
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aceste Reguli oficiale. Folosirea oricărui mijloc automat de a intra în Promoție va rezulta în
descalificare.
Candidații trebuie să încarce fiecare înregistrare de videoblog pe Site sau pe site-ul canalului ei/lui
deja existent de YouTube (cu condiția ca un link să fie trimis pe Site în acest caz) în care discută
un subiect săptămânal stabilit de Promotor într-o manieră adecvată pentru o audiență Cartoon
Network (și anume videoblogul nu va conține un limbaj obscen, muzică comercială și nu va
menționa materiale de proprietate intelectuală concurente). Subiectele săptămânale vor fi
dezvăluite la începutul fiecărei Competiții săptămânale. Condiția pentru o înregistrare validă
pentru Prima rundă este trimiterea/încărcarea a cel puțin două videobloguri în concordanță cu două
Competiții săptămânale din cele patru oferite.
Părintele/Tutorele candidatului va trebui să înscrie pe Site la momentul fiecărei trimiteri o
degrevare semnată în forma făcută disponibilă pe Site sau un video în care apare afirmând
următosrele:
„Sunt [introduceți prenumele și numele] și sunt [mama/tatăl/tutorele] [introduceți
prenumele copilului] și am citit și acceptat termenii și condițiile acestei competiții.”
Trimiterile care nu includ degrevarea scrisă semnată sau care nu prezintă părintele/tutorele
spunând afirmația de mai sus (o „Degrevare”) nu vor fi considerate înregistrări valide. Candidații
trebuie să se asigure că doar candidatul este vizibil în timpul filmării. Înregistrările cu orice altă
persoană (în afară de părinte/tutore spunând afirmația de mai sus) nu vor fi considerate înregistrări
valide.
Dacă este selectat drept Câștigător al Primei runde (cum este definit mai jos), candidatul va lua
parte la Runda finală încărcând altă înregistrare de videoblog pe Site și/sau pe site-ul propriului
Canal de YouTube, discutând (Premiul Primei runde așa cum este descris mai jos) în Întâlnirea de
bun venit (așa cum este definită mai jos) cu Ambasadorul (așa cum este definit mai jos).
Înregistrându-se pentru Promoție, candidații confirmă că toată informația dată este completă,
corectă și neînșelătoare. Promotorul își rezervă dreptul, la libera sa alegere, să descalifice orice
înregistrare în orice moment în care se descoperă că un candidat nu s-a supus acestor Reguli
oficiale sau a acționat într-un fel nesportiv sau perturbator. Părțile care acordă degrevarea nu sunt
responsabile pentru înregistrările direcționate greșit, incomplete, pierdute, întârziate, ilizibile,
inadecvate sau pentru erorile tehnice, de hardware sau de software de orice fel, conexiuni pierdute
sau indisponibile, transmisiuni de pe computer eșuate, incomplete, bruiate sau întârziate sau de
alte erori sau probleme care ar putea limita sau afecta abilitatea candidatului de a participa în
Promoție. Părțile care acordă degrevarea nu sunt responsabile pentru alte erori sau dificultăți de
orice fel, fie ele umane, mecanice, electronice, de computer, de rețea, tipografice, de listare, fie în
legătură sau conexiune cu Promoția, inclusiv fără limitare, erorile sau dificultățile care ar putea
apărea în conexiune cu administrarea Promoției, procesarea înregistrărilor, anunțarea premiului
sau în conexiune cu orice materiale legate de Promoție. Părțile care acordă degrevarea nu
garantează că Site-ul și/sau jocul nu va conține erori IT sau că erorile identificate vor fi remediate;
nici nu pot garanta că Site-ul și/sau site-urile către care trimite Site-ul nu conțin viruși sau alte
componente care ar putea dăuna echipamentului computerului și/sau datelor candidatului. În caz
de sabotaj, dezastre naturale, terorism sau amenințări de această natură, viruși de calculator sau
alte evenimente ori cauze dincolo de controlul Promotorului, care corup integritatea,
administrarea, securitatea sau operarea adecvată a Promoției, Promotorul își rezervă dreptul, la
libera sa alegere, de a modifica, anula sau suspenda Promoția (sau o porțiune din aceasta). În cazul
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anulării, Promotorul își rezervă dreptul de a alege din toate înregistrările eligibile, nesuspecte
primite înaintea evenimentului ce necesită o astfel de anulare. Înregistrările sau actele false sau
înșelătoare vor face candidatul ineligibil.
După moderare, toate înregistrările de videobloguri valide vor apărea într-o galerie dedicată
pe Site și pot fi postate pe pagina oficială de YouTube CN. Vizitatorii online vor putea să dea
„like” înregistrărilor de videobloguri.
4. CÂȘTIGĂTORI
Vor fi trei (3) câștigători pentru Prima rundă (fiecare un „Câștigător al primei runde” și toți
Câștigătorii Primei runde împreună „Câștigătorii Primei runde”).
Acești trei Câștigători ai Primei runde vor putea intra în Runda finală. Va fi un (1) câștigător al
Rundei finale („Câștigătorul Rundei finale”).
Câștigătorii Primei runde și Câștigătorul Rundei finale vor fi selectați de un juriu CN ce constă în
Ambasadorul de Vlog CN (așa cum este definit mai jos) și Echipa locală CN care va accesa
toate înregistrările valide și corecte folosind următoarele criterii:
-

Acoperirea subiectului săptămânal, așa cum este descris mai sus,
Originalitatea înregistrării,
Aspect,
Mișcarea camerei,
Aptitudinile de editare și de moderare,
Numărul total de vizionări și aprecieri ale înregistrării videoblogului.

Decizia Promotorului va fi finală și obligatorie în toate privințele.
Toți candidații selectați în Promoție drept Câștigător al Primei runde și/sau drept Câștigător al
Rundei finale sunt supuși verificării de eligibilitate și conformitate cu termenii acestor Reguli
oficiale. Un candidat nu este câștigător până la data și cu condiția ca eligibilitatea candidatului să
fi fost verificată și candidatul să fi respectat pe deplin aceste Reguli oficiale.
5. PREMII
Fiecare Câștigător al Primei runde va primi:
-

-

O întâlnire „de bun venit” în București cu Ambasadorul de Vlog CN al României,
Vasco Tătaru (Ambasadorul de Vlog CN” sau „Ambasadorul”) între 28 august 2017 –
1 septembrie 2017 (în funcție de disponibilitatea Ambasadorului), inclusiv transportul cu
autocarul/trenul (în valoare maximă de 200 lei) pentru Câștigătorul Primei runde și un
părinte/tutore („Întâlnirea de bun venit”)
Cadouri Cartoon Network, selectate la libera alegere a Promotorului (cu o valoare
maximă 50,- EUR) și

(în total „Premiul Primei runde”, toate premiile Primei runde fiind denumite „Premiile Primei
runde”).
Câștigătorii Primei runde vor trebui să fie disponibili pentru Întâlnirea de bun venit la o dată
stabilită, în funcție de disponibilitatea Ambasadorului și stabilită de Promotor la libera sa alegere
și să confirme prezența sa în decurs de 3 zile de la invitația inițială prin e-mail sau telefon.
Câștigătorul Rundei finale va primi:
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-

Oportunitatea de a acționa ca videoblogger invitat oficial pentru CN pe site-urile
corporației CN și pe cele sociale precum site-ul web CN și pe Canalul de YouTube CN;
Prin urmare va fi promovat pe site-ul web CN, Canalul de YouTube CN, pagina de
Facebook CN și paginile de Instagram CN pe o perioadă minimă de 3 luni și
Va primi primul acces la cele mai noi Știri CN, evenimente și produse.
O cameră de filmat GoPro

(în total „Premiul Rundei Finale”).
Premiile sunt oferite fără garanție, fie explicită sau insinuată de Promotor. Toate detaliile premiilor
care nu sunt specificate în prezentul document sunt la libera alegere a Promotorului. Promotorul
își rezervă dreptul de a înlocui orice premiu (sau o porțiune din acesta) cu unul de o valoare
comparabilă sau mai mare, la libera sa alegere. Premiile sunt supuse termenilor și condițiilor
producătorului, furnizorului și/sau operatorului. Premiile trebuie să fie acceptate „așa cum sunt”
sau refuzate. Premiile nu pot fi transferate sau schimbate pentru un alt articol sau valoare în bani.
S-a convenit că dacă Premiul este câștigat de un minor câștigător, premiul va fi trimis părintelui
sau tutorelui ei/lui sau câștigătorului (minor) cu acordul scris al părintelui sau tutorelui ei/lui.
Înștiințarea despre premiere va fi trimisă Câștigătorilor Primei runde în decurs de patruzeci și opt
(48) de ore de la sfârșitul Perioadei de înregistrare în prima rundă și Câștigătorului Rundei finale
în decurs de patruzeci și opt (48) de ore de la sfârșitul Perioadei de înregistrare în runda finală prin
adresa de e-mail oferită la momentul înregistrării. Candidații trebuie să se asigure că adresa de
email oferită la intrare este corectă și funcțională. Promotorul poate urma e-mailul cu un (1) apel
telefonic (numărul de telefon oferit la momentul înregistrării) adresat părintelui/tutorelui
candidaților.
Fiecare Câștigător al Primei runde Câștigătorii și părintele/tutorele lui/ei trebuie să confirme
dorința lui sau ei de a primi premiul în decurs de trei (3) zile de la data unui astfel de contact,
oferind numele lui sau ei, disponibilitatea pentru Întâlnirea de bun venit cu Ambasadorul și adresa
poștală pentru livrarea premiului.
Câștigătorul Rundei finale și părintele/tutorele lui/ei trebuie să confirme dorința lui sau ei de a
primi premiul în decurs de șapte (7) zile de la acest de contact, oferind numele lui sau ei și
semnând și returnând o copie a contractului standard trimis părintelui/tutorelui prin e-mail
împreună cu înștiințarea premierii, ca dovadă și dedicare necesară candidatului de a deveni un
videoblogger invitat oficial pentru CN („Contract”).
Eșecul de a confirma cele de mai sus și/sau, în legătură cu Câștigătorul Rundei finale, o copie
semnată a Contractului, în perioada specificată vor putea duce la reținerea tuturor elementelor
Premiului și Promotorul va fi îndreptățit să selecteze alt câștigător. În plus, Promotorul poate anula
câștigul unui premiu la libera sa alegere și fără notificare prealabilă dacă trimiterea premiului la
adresa dată de câștigător este fără succes, iar organizatorul eșuează să obțină informația necesară
pentru a trimite premiul cu succes în urma unor eforturi rezonabile. În acest caz Promotorul se va
considera obligat să anuleze premiul, fără ca persoana respectivă să devină îndreptățită pentru
orice fel de compensație ca rezultat și cu Promotorul rezervându-și dreptul de a selecta un
câștigător alternativ.
6.
MATERIALELE,
CANDIDATULUI

DATELE

ȘI

PROPRIETATEA

Ca parte a Promoției, la momentul înregistrării, candidatul trebuie să
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INTELECTUALĂ

A

a. Înscrie și prin urmare să încarce o înregistrare de videoblog în limba locală pe Site, în
concordanță cu subiectul săptămânii. Subiectul videoblogului va fi în cazul Primei runde
subiectul stabilit de Competiția săptămânală, în cazul Rundei finale un raport despre
Premiul Primei runde „Întâlnirea de bun venit”. Mărimea fișierului videoblogului al
înregistrării nu poate depăși 100 MB și trebuie să fie trimis în unul dintre formatele
următoare: mp4, m4v, avi, mov, wmv, webm, 3gp, mpg. Filmarea videoblogului
înregistrării nu poate depăși 5 minute.
b. De trimis Promotorului:
aa. prenumele (și porecla/numele de artist dacă există) lui/ei ;
bb. numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon al părintelui sau tutorelui
candidatului, care va fi folosit doar pentru a contacta câștigătorii și
cc. acordul scris al părintelui sau tutorelui sau acordul video așa cum este descris în
paragraful 3),
((a) și (b) împreună fiind „Materialele Candidatului”).
Candidații și Părinții/tutorii recunosc în numele candidaților că videoblogurile ar putea, la libera
alegere a Promotorului, avea nevoie să fie editate, adaptate sau modificate și de a acorda
Promotorului dreptul de a face astfel de editări, adaptări sau modificări.
Părinții/tutorii în numele lor și al candidaților sunt de acord că candidații nu sunt îndreptățiți la
nicio plată, credit, acordarea unui aviz sau altă compensație sau atenție pentru orice utilizare a
Materialelor Candidatului de către Promotor sau alte lucrări derivate create din videobloguri.
Intrând în această Promoție părinții/tutorii în numele lor și al candidaților acordă Promotorului,
licențiaților, distribuitorilor, agenților, reprezentanților și altor utilizatori autorizați un drept
nelimitat, global, permanent și irevocabil, nesupus redevenţelor de a utiliza Materialele
Candidatului trimise și/sau orice parte din acestea, inclusiv prenumele și/sau porecla/numele de
artist (dacă există) ale candidatului, pe Site și/sau orice pagină de YouTube CN și/sau cont deținut
sau operat de Promotor sau de afiliații săi în felul preconizat de aceste Reguli oficiale.
Promotorul va folosi Materialele Candidatului și orice date personale în legătură cu candidații și
părinții/tutorii lor în scopul administrării adecvate a Promoției și trimiterii premiilor. Mai multe
informații despre cum procesează Promotorul datele personale pot fi găsite în politica de
confidențialitate a Promotorului, disponibilă la URL http://www.cartoonnetwork.ro/privacypolicy. Pentru implementarea și administrarea Promoției Promotorul poate transmite datele
societăților-mamă, subsidiare sau afiliate.
Candidatul trebuie să trimită Materialele Candidatului, iar părintele/tutorele, trimițând Degrevarea,
confirmă fiecare că
a. el sau ea are putere și autoritate deplină de a încărca Materialele Candidatului;
b. Materialele Candidatului nu încalcă nici o marcă, nici un drept de autor sau alte drepturi de
proprietate al oricărei părți; și
c. el sau ea are toate drepturile și permisiunile de a folosi și de a permite Promotorului să
folosească Materialele Candidatului în felul preconizat de această Promoție și aceste
Reguli oficiale.
7. REGULI ȘI NORME GENERALE
Părțile care acordă degrevarea declină în mod explicit orice responsabilitate pentru oricare sau
toate creanțele, cererile și/sau răspundere pentru rănire, daună sau pierdere de orice fel în legătură
cu sau rezultând în conexiune cu participarea în această Promoție (indiferent de cazul unei astfel
de răniri, daune sau pierderi), utilizarea Promotorului a oricărei filmări și/sau trimiterea și/sau
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folosirea ulterioară sau abuzul oricărui premiu acordat (inclusiv fără limitare, orice călătorie sau
activitate legată de acesta). Pentru evitarea dubiului, Părțile care acordă degrevarea nu exclud
răspunderea pentru moartea sau rănirea personală cauzată de propria neglijență sau în ceea ce
privește frauda.
Orice dispută sau plângere în legătură cu această Promoție ar trebui adresată canalului Cartoon
Network CN Vlog It Ediția 2017, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F
7HS, UK și trebuie să fie trimisă în decurs de 90 de zile în urma încheierii Promoției. Promotorul
își rezervă dreptul de a scurta, amâna, modifica sau anula această Promoție (inclusiv fără limitare
la premiile oferite) dacă consideră la libera sa alegere că circumstanțele o cer; nu poate fi tras la
răspundere pentru asta sub niciun motiv.
Aceste Reguli oficiale se supun legislației din România. Orice dispută sau cerere rezultată din sau
în conexiune cu aceste Reguli oficiale (inclusiv disputele sau cererile necontractuale) care nu
poate fi reglată amical va fi supusă jurisdicției neexclusive ale autorității competente din România.
Promotor: Turner Broadcasting System Europe Limited.
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