Concursul EU4Energy privind piețele energetice
(11– 19 ianuarie 2019)
Apel la acțiune
Locuiești în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova sau Ucraina?
Atunci participă la concursul nostru EU4Energy? 1 Răspunde corect la cel puțin
una din cele patru întrebări pe rețelele noastre de socializare și ai șansa să
câștigi un premiu.
Tematica concursului – piețele energetice – este o invitație să-ți testezi
cunoștințele despre evoluțiile în domeniul energiei în țara și regiunea ta,
precum și să afli date noi interesante despre sursele și consumul de energie.
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Concursul este organizat de proiectul de comunicare EU4Energy finanțat de Comisia Europeană

REGULILE CONCURSULUI
TEMATICA CONCURSULUI: Concursul pe rețele de socializare este organizat de către proiectul de
comunicare EU4Energy. Tematica concursului sunt piețele energetice. Competiția este un apel de a
testa cunoștințele privind evoluțiile în domeniul energetic în statele partenere din Vecinătatea Estică,
precum și de a afla noi date interesante despre sursele și consumul de energie.
ELIGIBILITATEA: Concursul este deschis pentru cetățenii Armeniei, Azerbaidjanului, Belarusului,
Georgiei, Moldovei și Ucrainei, care au un cont personal pe Facebook, Instagram sau VKontakte și
care au cel puțin 18 ani. Angajații, stagiarii sau partenerii membrilor echipei proiectului de
comunicare EU4Energy, precum și familia imediată și membrii gospodăriei acestor angajați, nu sunt
eligibili să participe.
ORGANIZATOR: Concursul este organizat de către Proiectul de Comunicare EU4Energy
(“Organizator”). Concursul nu este nicidecum asociat cu sau sponsorizat/aprobat/administrat de
Facebook.
PERIOADA DE TIMP ȘI PARTICIPAREA: Concursul se va desfășura în perioada 11 ianuarie – 19 ianuarie
2019 și va include patru întrebări. Utilizatorii pot participa la concurs prin postarea răspunsurilor în
secția de comentarii sub întrebarea de pe pagina principală a proiectului Vecinii UE din Est (EU
Neighbours East) din Facebook, Instagram și Vkontakte.
Răspunsurile trebuie să fie postate de pe conturile personale. Se permite câte un răspuns pentru o
întrebare de la fiecare participant. Răspunsul corect la fiecare întrebare va fi oferit timp de 48 de ore
după publicarea fiecărei întrebări. Odată ce răspunsul la întrebare este publicat, nu vor fi acceptate
alte răspunsuri.
SELECTAREA CÂȘTIGĂTORILOR: Candidații care oferă un răspuns corect la una din cele patru întrebări
vor participa la o loterie de selectare a câștigătorilor. Fiecare întrebare răspunsă corect de către un
participant se echivalează cu o șansă de participare la loterie (răspunsul corect la patru întrebări
înseamnă patru șanse de participare la loterie). Se va utiliza un software aleatoriu (random.org)
pentru a selecta câștigătorii pentru premiu. După producerea unei liste aleatorii, prima persoană de
pe listă va primi premiul principal. Se vor mai conferi încă nouă premii. Câștigătorii vor fi selectați
după ce toate cele patru răspunsuri corecte vor fi publicate pe conturile din rețeaua de socializare
care participă la concurs.
PREMIUL: Câștigătorii vor primi până la 10 premii2. Premiul principal este un scuter electric. Premiul
nu poate fi transferat și trebuie acceptat așa cum este oferit. Câștigătorul nu poate cere bani în locul
premiului. Nu contactați organizatorul referitor la statutul concursului. Organizatorul va notifica
câștigătorii prin informația de contact oferită de către participant după anunțarea rezultatelor
concursului. Dacă câștigătorul nu reușește să comunice cu organizatorul timp de patru zile lucrătoare
de la anunț, va fi selectat următorul competitor.
CONDIȚII GENERALE: Organizatorul își rezervă dreptul să descalifice orice individ care manipulează
desfășurarea concursului, încalcă regulile sau acționează într-o manieră distrugătoare sau neloială. În
cazul unui litigiu de stabilire a proprietarului de drept al postării online, se va considera proprietar
deținătorul autorizat al contului utilizat pentru postare.
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ELIBERAREA DE RESPONSABILITATE ȘI LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII: Prin participarea în concurs,
participantul acceptă să elibereze și că organizatorul, Facebook-ul, filialele, afiliații, ofițerii, directorii,
angajații și agenții („Părțile Eliberate”) nu pot fi responsabili pentru și împotriva oricărei revendicări
sau cauze de acțiune ce apare din participarea la concurs sau primirea sau utilizarea oricăror premii.
Aceasta include, dar nu se limitează la: (a) intervenția umană neautorizată în concurs; (b) erori
tehnice; (c) erori de tipar; (d) scrisori nelivrate sau întârziate; și (e) erori în administrarea concursului.
Participantul nu va solicita nici o taxă juridică sau careva pagubă, inclusiv dar fără a se limita la
pagubele cu caracter punitiv, aferente, directe sau indirecte.
CONFIDENȚIONALITATE ȘI PUBLICITATE: Orice informație prezentată de către participant la intrarea
în concurs este oferită proiectului de comunicare EU4Energy și nu Facebook-ului. Participantul este
de acord ca organizatorul să folosească numele și profilul participantului în orice listă a câștigătorilor
(dacă este aplicabil). Această informație va fi utilizată doar pentru contactarea câștigătorilor. Numele
și profilul câștigătorilor pot fi folosite în scopuri promoționale fără careva remunerări sau
recompense.
LITIGII: Participantul este de acord că orice litigii, pretenții și cauzele de acțiune ce apar din sau în
legătură cu concursul sau orice premiu acordat vor fi soluționate individual fără careva formă de
acțiune de clasă și exclusiv de instanța de judecată relevantă de la Bruxelles. Toate problemele și
întrebările legate de construcția, validitatea și executarea acestor Reguli Oficiale, drepturile și
obligațiile participantului, sau drepturile și obligațiile organizatorului cu privire la concurs vor fi
reglementate în conformitate cu legislația belgiană fără posibilitatea de alegere a legii sau a normelor
privind conflictul de legi (fie din Belgia sau altă jurisdicție), care ar cauza aplicarea legilor altor
jurisdicții decât cele belgiene.
ACCEPTAREA REGULILOR: Participarea în concurs implică acceptarea deplină a regulilor de mai sus.
ÎNTREBĂRI: Orice întrebare sau solicitare despre concurs poate fi trimisă la adresa de email
EU4Energy@ecorys.com
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