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CONCURS cora : 

„Concurs de decorat dovleci” 

Regulament oficial de desfăşurare 

 

 

Secţiunea 1 Organizatorul şi durata concursului 

1.1.   Organizator 

Organizator al concursului este S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A., cu sediul social în Bucureşti, 

Sectorul 3, Şos. Dudeşti-Pantelimon, nr. 73 - 75, spațiul S1 (în incinta cora Pantelimon), cod unic de 

înregistrare 14374293, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/38/2002, capital social subscris şi 

vărsat de 82.455.677,40 lei, iar concursul urmăreşte premierea celor mai bune creaţii realizate de către 

copii clientilor din categoriile de vârstă 3-5 ani, 6-9 ani și 10-14 ani. 

 

1.2.   Denumire. Durata. Locul desfăşurării 

Concursul de creaţie cora poartă denumirea „Concurs de decorat dovleci” şi are loc în perioada 26 

octombrie – 2 noiembrie 2022 în hipermarketul Cora Alexandriei, Sos. Alexandriei, Nr. 152, Sector 

5, București, în conformitate cu condiţiile şi dreptul de participare stabilite în prezentul regulament. 

 

 

Secţiunea 2 Dreptul de participare 

Concursul se desfăşoară pe 3 categorii: copiii cu vârsta de 3-5 ani, 6-9 ani și 10-14 ani. 

La acest concurs pot participa copii clientilor cu vârsta între 3 şi 14 ani împliniţi la data începerii 

concursului. Înscrierea la concurs se realizează prin depunerea de către participant a unei singure lucrări  

de creaţie la Serviciul Clienti, completand formularul de inscriere in concurs. 

La concurs nu pot participa copiii, fraţii sau surorile membrilor juriului care va desemna câştigătorii 

acestui concurs. 

 

 

Secţiunea 3 Condiţiile si modul de participare 

Pentru a participa la concurs, fiecare participant va sculpta si decora acasă un dovleac si va depune 

Creatia la Serviciul Clienti, completand formularul de inscriere in concurs.  

Explicaţia termenilor folosiţi în prezentul Regulament de concurs: 

A decora = a împodobi cu decoruri, a înzestra cu elemente ornamentale, a înfrumuseţa prin alte tehnici, 

a colora sau a picta. 

Dovleac = Dovleacul este o planta ce face parte din familia numeroasă de Curcubitaceae, care cuprinde 

multe soiuri de dovleac – cu nume, forme și culori diferite, de la alb, galben, portocaliu, până la verde 
(exemple de dovleci: placintar, portocaliu, rotund, puțin turtit sau în formă de pară, portocaliu, bej sau galben) 

Creaţia = dovleacul decorat conform cu cele mentionate mai sus 

Dovlecii pot fi decorati la libera imaginaţie a participantului cu diverse materiale reciclabile şi 

instrumente de lucru: plastic, hârtie, textile, lemn, polistiren, etc. Nu se impun niciun fel de restricţii 

privind materialele folosite.  

În concurs intră numai creaţiile depuse la Serviciul Clienti si care sunt inscrise in concurs pe formularul 

de inscriere.  
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Pentru a intra în concurs, formularul de inscriere trebuie completat în întregime cu datele personale 

solicitate în acesta şi semnat cu numele în clar şi semnătura, de către unul dintre părinţii participantului, 

curatorul sau tutorele legal. Dovlecii vor fi inseriati cu numar de ordine conform seriei inscrisa in 

formularul de inscriere, la sectiunea „Serie creatie”. 

O creaţie ale cărei date de participare nu sunt completate in formularul de inscriere sau datele sunt 

incomplete, va fi descalificată.  

Creaţia va trebui depusă la Serviciul Clienti din hipermarketul Cora Alexandriei, la adresa indicata în 

secţiunea 1.2, până la 2 noiembrie 2022. 

Un participant nu poate participa la concurs decât cu o singură creație, sub sancţiunea descalificării. De 

asemenea, sunt descalificaţi participanţii ale căror date nu corespund cu cele menţionate pe formularul 

de înscriere, sau în cazul în care aceasta nu este realizată pe un dovleac real.  

Nu vor fi acceptati decat dovlecii reali (leguma), sau acei dovleci care nu au respectat tehnica 

decorării, conform descrierii de la secţiunea 3 a regulamentului. 

Creaţiile depuse la Serviciul Clienti, vor fi evaluate de către comisiile de jurizare, formate din 3 

reprezentati ai hipermarketului Cora Alexandriei.  

Premiile vor fi acordate pentru fiecare categorie de vârstă: categorie 3–5 ani, categorie 6–9 ani, şi 

respectiv 10-14 ani. 

 

Sectiunea 4 Descrierea premiilor 

Premiile sunt reprezentate, în vouchere de cumpărături în valoare de 300 de lei, 200 de lei sau 100 de 

lei, valabile la raioanele de papetărie și jucării din hipermarketul Cora Alexandriei, astfel: 

 

Valoarea comercială totală a premiilor pentru toate categoriile de varsta este de 1800 lei (TVA inclus). 

Pentru categoria I de vârstă (3-5 ani) valoarea comercială a premiilor este în cuantum de 600 lei.  

Pentru categoria II de vârstă (6-9 ani) valoarea comercială a premiilor este în cuantum de 600 lei.  

Pentru categoria III de vârstă (10-14 ani) valoarea comercială a premiilor este în cuantum de 600 lei.  

Fiecare castigator va primi si o surpriza de Halloween in valoare totala de 50 lei pret de vanzare, ce 

consta in decoratiuni, jucarii sau accesorii de Halloween pentru copii. 

 

Secțiunea 5 Juriul 

Juriul concursului este format din comisia de jurizare formată din 3 reprezentati ai hipermarketului 

Cora Alexandriei, dupa cum urmeaza: 

 

1. Iulia Ciolan – Asistent Director magazin 

2. Petre Pipa – Reprezentant Calitate 

3. Sorina Demetrian - Decorator 

 

Juriul va valida participarea creațiilor la concurs şi le va evalua. Evaluarea va fi făcută în funcţie de 

originalitate, complexitate, coloristică, diversitatea materialelor folosite si acurateţea lucrarii. 

Fiecare creație va primi un punctaj, de la 0 la 15. Fiecare membru al juriului va da câte un punctaj 

fiecărei creații. Creația cu cel mai mare punctaj la fiecare categorie în parte (vârsta 3-5 ani, 6-9 ani și 
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10-14 ani) va fi declarată câştigătoare. În caz de baraj pentru aceeaşi categorie, juriul va decide creația 

câştigătoare. 

 

Sectiunea 6  Acordarea premiilor și anunțarea căștigătorilor 

Desemnarea câştigătorilor va fi realizată până în data de 5 noiembrie 2022, în urma evaluărilor din 

perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2022. 

Câştigătorii vor fi anunţaţi prin telefon sau adresă de e-mail, așa cum au fost înscrise in formularul de 

inscriere, în următoarele 24 ore din momentul desemnării lor. Câştigătorii care nu au putut fi contactaţi 

în urma a 3 (trei) apeluri telefonice efectuate la interval de 30 (treizeci) de minute, vor fi notificaţi prin 

mesaje SMS cu privire la câştigarea premiului și la modalitatea intrării în posesia acestuia. Câştigătorii 

care nu contactează Organizatorul timp de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data notificării telefonice 

sau prin mesaj SMS pierd drepturile corespunzătoare calităţii de câştigător. 

Anunţarea câştigătorilor se va realiza pana pe data de 5 noiembrie 2022, iar lista câştigătorilor se va 

afla la Serviciul Clienti din hipermarketul Cora Alexandriei și pe www.cora.ro . 

Câştigătorii vor putea să-şi ridice premiile din hipermarketul Cora Alexandriei, Sos. Alexandriei 152, 

Sector 5, Bucuresti, până pe data de 15 noiembrie 2022. În cazul în care un câştigător nu se prezintă 

pentru ridicarea premiului sau renunţă la acesta, până la data limită de ridicare, premiul va fi retras din 

concurs de către Organizator. 

Premiul poate fi ridicat numai de către unul dintre părinţii câştigătorului, curatorul sau tutorele său 

legal, conform numelui înscris in formularul de inscriere de la Seriviciul Clienti din hipermarketul Cora 

Alexandriei. Identitatea persoanei majore care ridică premiul va fi făcută cu un act de identitate în 

original.  

Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte a premiilor şi 

nici de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. 

 

Sectiunea 7 Verificarea dreptului de participare 

Pentru ridicarea premiului, câştigatorul va trebui să prezinte juriului, spre validarea participării, 

certificatul de naştere pentru a atesta vârsta copilului său şi încadrarea corespunzătoare în concurs la 

categoria de vârstă. Lipsa acestui document dă dreptul Organizatorului de a refuza, fără drept de 

contestaţie, oferirea premiului. 

 

Sectiunea 8 Responsabilitate 

Toate creaţiile participante la concurs devin proprietatea organizatorului din momentul depunerii lor la 

Seriviciul Clienti din hipermarketul Cora Alexandriei. Niciun drept de proprietate intelectuală, cu 

excepţia recunoaşterii persoanei autorului, nu va putea fi revendicat de către autorii creaţiilor intrate în 

concurs. 

 

Sectiunea 9 Taxe 

9.1       Organizatorul se obliga, doar daca este cazul conform legii, sa calculeze, sa retina, sa declare si 

sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate 

cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a 

castigatorilor. 

http://www.cora.ro/
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9.2       Participantilor la Campanie nu le sunt impuse/percepute de Organizator/Agentii nici un fel de 

cheltuieli directe sau indirecte, in contrapartida, suplimentare si nu i se impun alte obligatii fiscale.  

Cheltuielile efectuate de Participanti referitor la participarea in Campanie (ex. costuri transport la 

magazinul cora, etc) sunt in sarcina participantilor in baza relatiilor cu furnizorii acestor servicii, nefiind 

contrapartida directa/indirecta solicitata de Organizator la/pentru participarea in Campanie. 

Secțiunea 10 Confidențialitatea datelor 

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la concurs, ale 

părintelui participantului, curatorului sau tutorelui legal şi să nu le dezvăluie terţilor fără 

consimţământul scris al părintelui participantului, curatorului sau tutorelui legal, în conformitate cu 

prevederile legii nr. 677/21.11.2001. Toate creațiile participante la „Concurs de decorat dovleci” vor 

deveni proprietatea organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici si pot fi folosite pentru 

decorarea hipermarketului Cora Alexandriei.  

Datele personale înscrise in formularul de inscriere la concurs nu vor fi procesate sau introduse de 

Organizator sau de altă persoană în vreo bază de date, aceste date fiind necesare numai şi exclusiv 

pentru identificarea şi anunţarea câştigătorilor concursului. 

 

Reprezentanții legali ai participanților nu sunt obligaţi să furnizeze datele înscrise pe taloanele de 

participare, acestea fiind necesare pentru identificarea calităţii de câştigător a acestora. Refuzul de a 

furniza datele solicitate în cadrul taloanelor de participare determină imposibilitatea acordării unui 

premiu în situaţia câştigării acestuia. 

 

Conform Legii nr. 677/2001, toţi participanţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra 

datelor, de opoziţie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Toţi 

participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea 

acestora.  

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul Clienti 

din hipermarketul Cora Alexandriei. De asemenea, este recunoscut dreptul fiecărui participant de a se 

adresa justiţiei. Datele cu caracter personal încrise in formularul de inscriere nu vor fi transferate în 

străinătate. 

Prin semnarea taloanelor, reprezentanţii legali ai participanţilor declară că au luat cunoştinţă de 

drepturile şi obligaţiile lor ce decurg din regulamentul „Concurs de decorat dovleci”, pus la dispoziţie 

la Serviciul Clienti din hipermarketul Cora Alexandriei şi online  pe site-ul www.cora.ro și sunt de 

acord cu acestea. 

 

Sectiunea 11 Regulamentul oficial 

Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la Serviciul Clienti 

din hipermarketul Cora Alexandriei şi online pe site-ul www.cora.ro.  

 

ORGANIZATOR  

S.C România Hypermarché S.A.  

Aura Rădulescu, Director general  

Prin mandatarul său,  

Mária-Andrea Damian, Coordonator promoții și evenimente 

http://www.cora.ro/
http://www.cora.ro/

