
REGULAMENT

CONCURS NEXUS 5X

Noul Nexus 5X este un musthave al momentului, iar noi avem unul de dat. Cum pui mâna
pe el? Arătândune talentul tău la fotografie cu smartphoneul. Dacă prima rețea socială pe
care o deschizi în fiecare zi este 
Instagram
, atunci ești omul potrivit pentru competiția
noastră.
Capitol 1
Organizator
S.C. COMEDIA INTERACTIVE S.R.L. cu sediul în București ce operează 
www.cavaleria.ro
denumit în continuare Organizator îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe
parcursul desfăşurării Concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la
cunoştinţa participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.
Participanţii şi publicul vor fi înştiinţaţi de eventualele modificări prin intermediul paginii de
web pe care este publicat prezentul regulament.
Capitol 2
Durata Concursului şi aria de desfăşurare
Concursul NEXUS 5 X: FII INSTAGRAMERUL NOSTRU se derulează pe siteul
www.cavaleria.ro
și pe pagina de instagram h
ttps://www.instagram.com/cavaleriaro/
în
perioada 8 decembrie  18 decembrie 2015. Datorită factorului personal și predarea zilnică a
telefonului, concursul are loc doar în București.
Capitol 3
Condiţiile de participare
Concursul se desfășoară online, pe siteul w
ww.cavaleria.roși pe pagina de instagram
https://www.instagram.com/cavaleriaro/
.
Poate participa oricine îndeplinește următoarele condiții:
 este cetățean român sau străin rezident în România
 are un cont de instagram propriu
 accesează siteul nostru 
www.cavaleria.ro
și își exprimă intenția de a participa la concurs,
lăsând în comentariu numele contului de instagram și o adresă validă de email
 își exprimă acordul de publicare a numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în
care este desemnat câștigător
 confirmă că a citit și a înțeles Regulamentul și este de acord cu termenii și condițiile
precizate de acesta
Nu vor participa la promoție angajații w
ww.cavaleria.ro
, colaboratorii sau rudele de gradul 1
ale acestora.

Capitol 4
Protecţia datelor personale
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de
intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de
a se adresa justiţiei.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în
Concurs exlusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.

Capitol 5
Mecanismul Concursului
Concursul are loc în perioada 
8 decembrie  18 decembrie 2015
şi va avea 1 câştigător
final.
Concursul are loc în două etape:
5.1 Înscriere la etapa preliminară
Utilizatorii se pot înscrie la concurs pe pagina dedicată a acestuia, printrun comentariu ce
include o adresă validă de email și numele contului de instagram:
https://www.cavaleria.ro/general/concursnexus5xfiiinstagramerulnostru/
Utilizatorii se pot înscrie până pe data de 11 decembrie 2015, ora 18:00
Atenție: Utilizatorii înscriși și aleși în etapa secundară trebuie să se poată deplasa
personal pentru a ridica telefonul de pe Calea Victoriei 83, București.
Va fi ales un Participant, în fiecare zi, prin
random.org
începând cu data de 8 decembrie
2015. Acesta va fi contactat prin email și dacă nu se poate deplasa în cursul zilei respective
pentru ridicarea telefonului, va fi ales alt participant prin aceeași modalitate.
5.2 Etapa secundară
Utilizatorul desemnat prin tragere la sorți va putea ridica telefonul în funcție de programarea
stabilită, din Calea Victoriei 83, București. Îl va returna obligatoriu în 24 de ore, a doua zi
dimineță, pentru următorul participant.
Această etapă durează în intervalul 8 decembrie  12 decembrie 2015, ora 10:00 AM.
Predarea telefonului se va face în baza unui proces verbal și o copie ID sau pașaport.
Pentru cele 24 de ore, utilizatorul va fi răspunzător de funcționarea corectă a acestuia.

Utilizatorul trebuie să aducă la finalul zilei 10 fotografii făcute cu acesta și postate pe
parcursul zilei pe contul de instagram 
https://www.instagram.com/cavaleriaro/
. Nu vor fi luate
în calcul imaginile nepostate pe cont, până la predarea telefonului.
5.3 Desemnarea câștigătorului
Va exista un singur câștigător al premiului final, un telefon Nexus 5X.
Fotografia căștigătoare va fi aleasă prin jurizare.
Juriul este format din membrii 
www.cavaleria.ro
și un reprezentant al agenției LG.
Anunțarea căștigătorului va fi făcută pe data de 22 decembrie 2015.
Validarea acestuia se va face prin intermediul datelor din actul de identitate prezentat la
primirea telefonului (pentru etapa secundară de concurs).
Numele și contul de instagram vor fi publicate pe w
ww.cavaleria.ro
în pagina concursului,
după finalizarea acestuia.
Capitol 6. Premiile Concursului
Valoarea premiului din acest concurs, un telefon Nexus 5X, este de aproximativ 2300 lei.
Câștigătorul nu poate solicita contravaloarea în bani a premiului.
Câştigătorul are la dispoziţie 48 de ore pentru a răspunde Organizatorului şi pentru a trimite
datele solicitate de ascesta, altfel va fi descalificat. În acest caz, premiul se va acorda altui
utilizator, cel aflat pe locul 2 în urma jurizării. În cazul în care nici atunci Organizatorul nu
identifică câştigători eligibili, premiul în cauză va rămâne în posesia Organizatorului.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care
nu ţin de el.
Câştigătorul va intra în posesia premiului prin predare personală de la sediul organizatorului.

