REGULAMENT CONCURS FACEBOOK
„OLIMPIADA COLINDĂTORILOR”

Prezentul Regulament reglementează condițiile de desfășurare a concursului numit „Olimpiada
Colindătorilor”, care se desfășoară pe pagina de Facebook Cantus Mundi România
www.facebook.com/CantusMundiRomania și prin intermediul căruia se va acorda grupului care
obține cele mai multe Reacții la înregistrarea video cu prestația acestuia un premiu constând în
participarea la o cină în compania cântăreței Delia Matache, conform condițiilor din prezentul
Regulament.
Perioada de desfășurare a concursului: 15 noiembrie 2018 (ora 00:00) - 22 decembrie 2018 (ora 20:00).
Anunțarea câștigătorului: 22 decembrie 2018, ora 21:00.
Premiu: o cină în compania cântăreței Delia. Detaliile cinei vor fi oferite ulterior grupului câștigător.
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului „Olimpiada Colindătorilor” (denumit în continuare „Concursul”) este Corul
Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin”, cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, nr. 28, Sector 1,
București, cod fiscal 6312141, telefon 021.312.6557 (denumit in continuare „Organizatorul”).
Concursul se desfășoară în cadrul evenimentului „Târgul Poveste de Crăciun” ce are loc în perioada 29
noiembrie 2018 - 15 ianuarie 2019 și care este organizat de Opera Comică Pentru Copii.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare
„Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța
publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.
SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 15 noiembrie 2018, ora 00:00 - 22 decembrie 2018, ora 20:00.
Recitalurile de colinde, ce vor fi înregistrate video, vor avea loc pe scena colindătorilor din cadrul
Târgului Poveste de Crăciun, și vor fi ulterior publicate pe pagina de Facebook Cantus Mundi România.
Etapele concursului:
1. perioada de înscriere la concurs: 15 noiembrie 2018 (ora 00:00) - 10 decembrie 2018 (ora 20:00);
2. perioada de susținere a recitalului de colinde: 29 noiembrie 2018 - 16 decembrie 2018;
3. publicarea înregistrărilor video pe pagina de Facebook Cantus Mundi România: 17 decembrie 2018,
până la ora 24:00;
4. perioada votării înregistrărilor video de către public: 17 decembrie 2018 - 21 decembrie 2018, până
la ora 20:00;
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5. stabilirea câștigătorului: 22 decembrie 2018, între orele 20:00 și 21:00;
6. anunțarea câștigătorului: 22 decembrie 2018, ora 21:00.
SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Concursul constă în interpretarea unui colind de către grupuri de copii, interpretare ce va fi înregistrată
video de către Organizator și publicată pe pagina de Facebook Cantus Mundi România pentru a fi votată
de public (utilizatorii Facebook) sub forma acordării de Reacții (Like).
La concurs se pot înscrie grupuri de copii cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani, formate din minimum 3
persoane și maximum 10 persoane. Fiecare grup de copii își va desemna un reprezentant al grupului
dintre membrii majori, iar în lipsa membrilor majori, un părinte/reprezentant legal, care va avea rolul de
a ține legătura cu Organizatorul pe tot parcursul concursului și de a transmite orice decizii și informații
venind din partea grupului ori din partea Organizatorului.
Concursul este accesibil tuturor copiilor, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie,
rezidenți în Romania, care au vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani, respectă condițiile prezentului
Regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.
Aceștia vor putea participa numai asistați de reprezentantul lor legal.
SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Concursul va fi făcut public pe pagina de Facebook Cantus Mundi România și pe pagina de Facebook
Opera Comică Pentru Copii, în cadrul secțiunii Evenimente/Events.
Doritorii se pot înscrie în concurs în perioada 15 noiembrie 2018 - 10 decembrie 2018, completând
formularul ce poate fi accesat la acest link: www.cantusmundi.com/olimpiada-colindatorilor. Prin
completarea și trimiterea formularului, grupul vocal își dă acordul privind prezentul Regulament.
Pentru validarea participării, Cererea de Participare la concursul „Olimpiada Colindătorilor”, descărcată
la linkul menționat anterior și completată pe format hârtie se va depune de către reprezentantul
grupului vocal în ziua susținerii recitalului la Organizator. Cererea se va completa și semna de către
reprezentanții legali ai copiilor participanți.
În urma înscrierii, fiecare grup vocal va fi contactat de către Organizator (prin reprezentantul acestuia)
pentru a stabili de comun acord ziua în care acesta va susține recitalul de colinde. Recitalul va fi susținut
în perioada 29 noiembrie 2018 - 16 decembrie 2018 pe scena colindătorilor, în cadrul Târgului Poveste
de Crăciun, în zilele lucrătoare, între orele 19:00-20:00 și în zilele de weekend, între orele 18:00-18:30.
La susținerea recitalului, pe scena colindătorilor, grupurile vocale înscrise vor avea ocazia de a interpreta
maximum 2 colinde. Interpretarea nu se va putea repeta, ea va fi prestată o singură dată. Recitalul va fi
susținut în prezența publicului doritor și va fi înregistrat video de către Organizator cu ajutorul echipei
video dedicată evenimentului. Grupurile vor decide cu care dintre cele două colinde vor participa la
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concurs. Decizia se va lua de către grupuri pe loc și va fi comunicată Organizatorului prin intermediul
reprezentantului grupului, în scris.
Ulterior, în ziua de 17 decembrie 2018, până la ora 24:00, toate înregistrările video conținând prestațiile
grupurilor vocale participante vor fi publicate pe pagina de Facebook Cantus Mundi România, sub titlul
#colindătoriiPDC urmat de numărul de înregistrare al fiecărui grup. Înregistrările video vor fi publicate în
ordinea primirii și vor putea fi distribuite de utilizatori.
În perioada 17 decembrie 2018 - 22 decembrie 2018, până la ora 20:00, publicul (utilizatorii Facebook)
va putea vota înregistrarea video preferată. Modalitatea de vot a publicului (utilizatorii Facebook) este
aceea a acordării de Reacții pe pagina de Facebook Cantus Mundi România. În sensul prezentului
Regulament, Reacția este forma de exprimare a utilizatorilor rețelei de socializare Facebook, alcătuită
din butoanele: „like/îmi place - thumbs up/degetul mare ridicat”, „love/ador - beating heart/inimă care
bate”, „haha - laughing face/față care râde”, „yay - smiling face/față zâmbitoare”, „wow - surprised
face/față care este surprinsă”. De asemenea, vor fi luate în considerare și emoticoanele „sad/trist crying face/față care plânge” și „angry/nervos - red, angry, pouting face/față roșie, nervoasă, căreia nu îi
place”. Deși nu încurajăm o astfel de reacție, aceasta va fi considerată ca reprezentând un vot pentru
înregistrarea video respectivă.
Comentariile plasate la înregistrările video ori distribuirile acestora nu sunt considerate voturi și nu vor fi
luate în considerare la acordarea punctajului, însă acestea sunt binevenite pentru susținerea grupurilor
vocale.
Atenție! Reacțiile exprimate conform celor de mai sus vor fi luate în considerare doar dacă ele vor fi
acordate pe pagina de Facebook Cantus Mundi România. Nicio Reacție acordată pe alte pagini sau
profiluri de Facebook unde înregistrările video au fost distribuite nu este considerată vot și nu va fi
luată în considerare la acordarea punctajului.
De asemenea, se va avea în vedere că un utilizator își poate seta profilul de Facebook astfel încât
activitatea sa în cadrul rețelei Facebook să fie vizualizată doar de către un grup restrâns de persoane.
Exemplu: atunci când un utilizator acordă un like la o înregistrare video ce a fost distribuită de alt
utilizator, în urma setărilor speciale această activitate poate fi vizualizată doar de către utilizatorul care a
distribuit înregistrarea și de către utilizatorul care a primit like-ul, iar nu de toți prietenii utilizatorului
care a acordat like.
Important! Reacțiile primite de către înregistrările video vor fi evaluate de către Organizator prin
cercetarea conturilor și a IP-urilor computerelor de pe care au fost primite. Numai Reacțiile primite de
pe conturi de Facebook reale, reprezentând profiluri de persoane reale, vor fi luate în considerare. În
cazul în care Organizatorul, în urma evaluării, are suspiciuni cu privire la veridicitatea conturilor de pe
care au fost acordate anumite Reacții (de ex. reacții cumpărate, conturi false, același IP etc.), acesta își
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rezervă dreptul de a nu lua în considerare Reacțiile astfel acordate și de a depuncta grupul care le-a
primit.
SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI
Câștigătorul va fi desemnat în urma evaluării numărului de Reacții pe care o înregistrare video le-a
adunat în urma publicării acesteia pe pagina de Facebook Cantus Mundi România.
Comisia de evaluare a numărului de Reacții va fi alcătuită din 3 membri, angajați ai Organizatorului,
respectiv un membru din partea compartimentului Comunicare, PR, IT și DTP, un membru din partea
Biroului de Secretariat Tehnic, Regional și Muzical și un membru din partea Direcției COR.
În data de 22 decembrie 2018, între orele 20:00 și 21:00, Organizatorul numără și evaluează Reacțiile
primite de fiecare înregistrare video și realizează un top al grupurilor vocale participante, pe primul loc
fiind cel care a primit cele mai multe Reacții, respectiv voturi, iar pe ultimul loc fiind cel care a primit cele
mai puține Reacții, respectiv voturi. Este declarat câștigător grupul care a reușit să obțină cele mai multe
Reacții, adică cele mai multe voturi de la utilizatorii Facebook.
SECȚIUNEA 6. ANUNȚAREA, NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
În data de 22 decembrie 2018, ora 21:00, va fi anunțat grupul câștigător al concursului „Olimpiada
Colindătorilor” pe pagina de Facebook Cantus Mundi România.
Reprezentantului grupului câștigător al concursului i se va aduce la cunoștință și personal rezultatul
concursului în termen de 24 de ore după încheierea jurizării prin contactarea sa de către Organizator,
conform datelor de contact pe care le-a completat în cererea de înscriere.
În cazul în care câștigătorii nu trimit în 72 de ore de la solicitare informațiile sau documentele solicitate
de Organizator, refuză participarea la cină sau nu confirmă participarea la aceasta, sau dacă au furnizat
date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda grupului din listă care a obținut locul 2.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu îi sunt
imputabile.
Câștigătorii vor intra în posesia premiului prin participarea la cină alături de Delia, cină ce va avea loc în
termen de cel mult 30 zile de la data anunțării câștigătorilor.
La data stabilită pentru cină, câștigătorii trebuie să aibă asupra lor un document de identitate.
SECȚIUNEA 7. PREMIUL CONCURSULUI
Membrii grupului câștigător al concursului vor primi ca premiu o cină în compania cântăreței Delia.
Aceasta va avea loc în cel mult 30 zile de la data anunțării câștigătorului, la o dată stabilită de comun
acord cu Delia Matache și membrii grupului câștigător. În acest sens, membrii grupului câștigător au
obligația de a comunica orice alergii, afecțiuni sau boli care ar putea influența stabilirea detaliilor privind
premiul, respectiv: alegerea restaurantului, alegerea datei și orei cinei etc.

Ministerul Culturii și Identității Naționale  Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”
Str. Ion Câmpineanu, Nr. 28, Sector 1, București, România  Telefon/Fax: 021.312.65.57
E-mail: office@madrigal.ro  www.madrigal.ro  www.cantusmundi.com

Organizatorul nu oferă transport către și de la restaurant pentru membrii grupului câștigător și nici nu
decontează transportul acestora.
Mai multe detalii referitoare la premiu vor fi oferite ulterior câștigătorilor.
SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va înceta la data de 22 decembrie 2018, ora 20:00. De asemenea, concursul poate
înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face
imposibilă derularea acestuia, sau din motive de caz fortuit.
SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Înregistrările video cu prestațiile participanților nu vor putea conține elemente indecente, defăimătoare
sau jignitoare în orice mod.
Înregistrările video sunt proprietatea Organizatorului și nu vor fi cedate sau transferate participanților
sau oricăror alte persoane decât dacă Organizatorul decide astfel.
În acest sens, prin depunerea cererii de înscriere la concurs și aderarea la prezentul Regulament,
participanții renunță în favoarea Corului Național de Cameră „Madrigal-Marin Constantin” și Operei
Comice pentru Copii la totalitatea drepturilor asupra materialelor video realizate cu aceștia în
desfășurarea prezentului concurs și înțeleg faptul că acest lucru nu implică nicio contraprestaţie din
partea Organizatorului.
SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe pagina dedicată înscrierilor
(www.cantusmundi.com/olimpiada-colindatorilor) și pe pagina de Facebook Opera Comică Pentru Copii,
în cadrul secțiunii Evenimente/Events. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să
se conformeze prezentului Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate
pe pagina de Facebook Cantus Mundi România www.facebook.com/CantusMundiRomania.
SECȚIUNEA 11. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Organizatorul depune toate eforturile pentru ca prezentul concurs să se desfășoare în condiții de
siguranță deplină și ca participanții să nu fie afectați negativ în niciun fel.
În acest sens, Organizatorul va asigura condițiile de siguranță pe perioada susținerii recitalului
participanților pe scena colindătorilor din cadrul Târgului Poveste de Crăciun.
Organizatorul va publica numai acele înregistrări video care respectă ordinea publică, bunele moravuri și
demnitatea participanților, rezervându-și dreptul de a refuza publicarea înregistrărilor care nu respectă
aceste condiții.
Organizatorul respectă dreptul la viață privată al participanților și reglementările în vigoare privind
protecția datelor cu caracter personal, în calitate de operator de astfel de date.
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SECȚIUNEA 12. LITIGII
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei
constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate
participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament, prin reprezentantul său legal.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date
sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.
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