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REGULAMENT CONCURS ONLINE 

Back to School septembrie 2022 

 

1. Organizator : 

SC Code Skills SRL, CUI RO 32006710, J40/8834/2013, cu sediul in B-dul Regina Elisabeta 
nr. 28, sector 5, Bucuresti. 

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt 
obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public, 
conform legislatiei aplicabile in Romania.  

2. Locul de desfasurare al concursului : 

Concursul este organizat, se desfasoara si se promoveaza pe platformele Facebook, 
Instagram, Google, Linkedin, Tik Tok, e-mail si pe site-ul www.miciideveloperi.ro 

3. Perioada de desfasurare a concursului : 

Campania Back to School se desfasoara intre 30 August – 30 Septembrie 2022 

Mecanismele de castig sunt: 

- Tragere la sorti, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul platformei 
random.org, dintre toti participantii eligibili inregistrati. Prin intermediul acestui 
generator de numere aleatorii vom obtine 1 castigator si 3 rezerve.  

Castigatorul va fi contactat telefonic, iar in cazul in care nu va raspunde pe  parcursul a 24 
ore, vom trece la rezervele extrase. 

 

4. Inscrierea in concurs 

Intra in concurs toti participantii care indeplinesc urmatoarele conditii, cumulativ: 

- sunt/au fost inscrisi la lectiile demonstrative gratuite prin oricare dintre formularele: 

https://www.miciideveloperi.ro/curs-gratuit-programare-pentru-copii 

https://drumultaberei.miciideveloperi.ro/curs-gratuit-programare-pentru-copii 

https://nerva.miciideveloperi.ro/curs-gratuit-programare-pentru-copii 

https://www.miciideveloperi.ro/curs-gratuit-programare-pentru-copii-bucuresti 

-  se inscriu ulterior participarii la lectia demosntrativa gratuita ( insemnand ca au au 
minim o factura achitata si nereturnata) in perioada 30 August – 30 Septembrie 2022 
la unul din cursurile: 
a. "Primii pasi in programare 8-9 ani" 
b. "Primii pasi in programare 10-13 ani" 
c.  "Primii pasi in JAVA 13-18 ani" 

- au completat formularele de mai sus cu date de contact valide (email si numar de 
telefon) 

- respecta termenii si conditiile generale de inscriere si participare la lectiile 
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- nu sunt angajatii organizatorului/partenerilor francizati sau rude de gradul 1 sau 2 cu 
angajatii sau colaboratorii apropiati ai organizatorului sau ai partenerilor francizati ai 
acestuia. 

- au domiciliul in Romania (in cazul in care se afla in afara tarii, premiul va fi expediat 
la o adresa din Romania) 

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu 
va considera respective participare valida. Daca descoperierea se va produce dupa 
incheierea concursului si inmanarea premiului, castigatorul aflat in culpa va fi obligat sa 
returneze premiul, in stare functionala, in maxim 3 zile de la primirea notificarii din partea 
Organizatorului. 

5. Premii 

Premiul consta intr-un calculator Laptop Lenovo Gaming, 8 GB DDR4, SSD, placa video 
dedicate. 

In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia 
in bani si/sau in alte obiecte.  

Premiul va fi expediat prin curier, oriunde in Romania, costurile expeditiei fiind acoperite de 
catre Organziator. 

Castigatorul va trimite, inspre publicare, o poza cu el/ea si cu premiul castigat, in vederea 
publicarii acesteia pe paginile de desfasurare ale concursului. 

6. Protectia datelor personale 

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi 
neechivoc, cu privire la: 

- Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind adresa de e-
mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a 
datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze 
date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, 
adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator 
în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament; 

- Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior 
menţionate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate. 

 

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi 
le va utiliza numai în scopurile stabilite prin prezentul Regulament.  

Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, 
din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.  

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu 
modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul 
de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei. 

7. Litigii 
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Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale 
amiabilă.  

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale 
instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.  

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de 
telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.  

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii 
false sau eronate.  

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca 
urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, 
proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.  

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.  

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru 
utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din aceasta acţiune. 

 

8. Alte considerente 

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor 
prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, 
in masura in care se impune acest lucru. Modificarile/forma modificata a Regulamentului 
intra in vigoare imediat dupa publicarea lor online. 

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. 

In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda. 

 

9. Contact  

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieri la e-mail 
cursuri@miciideveloperi.ro sau la numarul de telefon 0771.275.337 

 

Succes! 


