Regulament Concurs „Proiecte SAM- Semmelrock Academia Montatorilor”
30.06.2017
1. ORGANIZATORUL
1.1. SEMMELROCK STEIN+DESIGN S.R.L,cu sediul in localitatea Bolintin Vale, str. Palanca nr.2E, jud.
Giurgiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Giurgiu sub nr. J52/489/2006, cod de
inregistrare fiscala RO 17842720, denumit in continuare “Organizator” al Concursului Proiecte SAM
(„Concursul”)
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in
continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.
2. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Concursul va incepe in data de 3 iulie 2017 si se va incheia la data de 31 octombrie 2017.
3. TEMA CONCURSULUI SI TERMENUL DE DEPUNERE A PROIECTELOR
3.1 Concursul este dedicat exclusiv membrilor Academiei Montatorilor Semmelrock (Participantii) cu
scopul de a promova produsele Semmelrock si serviciile de inalta calitate oferite de membrii,
prezentand proiectele realizate ce pot fi inscrise in concurs in perioada 03 iulie – 31 octombrie 2017
4. CONDITII DE PARTICIPARE
4.1 Participantii trebuie sa inscrie in concurs proiectele realizate cu urmatoarele informatii:
- produsele folosite sunt in exclusivitate produse Semmelrock din gamele Mediu si Premium
- in realizarea proiectelor trebuie sa fie folosite cel putin 2 produse diferite :din familii diferite [ ex: La
Linia , Sonnblick …] sau din aceeasi familie de produse insa din game diferite [ ex: pavaj/dale , sistem
garduri , delimitari etc]
- Proiectele au fost realizate in perioada 2016-2017
- proiectele nu au fost inscrise in editia 2016 a concursului de proiecte
4.2 Inscrierile sunt valide in perioada 03 iulie – 31 octombrie 2017.
4.3 La Concurs poate participa toti membrii SAM listati pe site-ul companiei www.semmelrock.ro.
4.4 Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca
a prezentului Regulament, care este disponibil in mod gratuit pe site-ul companiei
www.semmelrock.ro. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe site-ul
companiei.
5. CRITERII DE EVALUARE SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR
5.1 Juriul, constituit din echipa de proiect SAM, noteaza lucrarile calificate pe baza urmatoarelor
criterii:
- Mix produse
- Calitate executie : planeitate, rosturi, drenarea apelor, detalii taieturi/imbinarie etc:
- Aspect estetic general

- Solutiile adoptate pt solutionarea dificultatilor aparute in executie
5.2 Castigatorii vor fi anuntati in data de 15 decembrie 2017, in urma selectiei si jurizarii. Decizia
juriului este definitivă. Juriul își rezervă dreptul de a respinge orice dosar care nu respectă condițiile
concursului.Premierea castigatorilor va avea loc in cadrul evenimentului SAM Level UP 2018.
6. PREMIILE CONCURSULUI
6.1 Se vor acorda 3 premii in valoare totala aproximativa de 5000 Ron (fara TVA), astfel:
Locul I – produse gama Premium din portofoliul Semmelrock in valoare de 500 euro.
Locul II – echipament de lucru pentru 10 pers - personalizat SAM – echipament de vara
Locul III – echipament de lucru pentru 5 pers - personalizat SAM –echipament de vara
Premiu special : o tableta marca Samsung Galaxy Tab A6 pentru cea mai artistica poza inscrisa in
concurs
6.2 Castigatorilor concursului li se va aduce la cunostinta rezultatul prin afisarea numelei pe site-ul
www.semmelrock.ro si vor fi contactati prin intermediul datelor de contact pe care le-au completat
in mail-ul de inscriere la concurs.
6.3 Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive care nu
tin de el.
6.4 Castigatorii vor putea revendica premiul oferit pana la data de 30 aprilie 2018.
6.5 In cazul in care castigatorul refuza primirea premiului, premiul nu se mai acorda. In situatia in
care numarul participantilor desemnati castigatori este mai mic decat numarul premiilor, premiile
ramase neacordate raman in proprietatea Organizatorului.
6.6 Castigatorii Premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu pot ceda premiul unei alte persoane.
6.7 Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie
nascuta in temeiul prezentului Regulament.
7. DREPTURI DE AUTOR
Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantul declara ca este de acord cu prevederile
prezentului Regulament, si isi da acordul ca imaginile cu proiectele inscrise in acest concurs sa fie
utilizate de catre organizator in scopuri de comunicare și informare în mass-media și de a le
reproduce în scopuri promoționale.
8. TAXE
8.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de
catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina
exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile
legale aferente acestor premii revin castigatorului.
8.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului cum ar fi
contravaloarea accesului la Internet pentru accesarea paginii www.semmelrock.ro

9. FORTA MAJORA
9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din
motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de asi indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
9.2 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente
enumerate exemplificativ si nu limitativ: pierderea bazelor de date care contin datele inscrise;
avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor; orice reglementare care
poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica
termenii acestuia.
10. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, 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 judecatoresti romane competente.

