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„ExamenulTau te trimite in tabara” 

CONDITII SPECIFICE 
 
 
Concursul „ExamenulTau te trimite in tabara”, denumit in continuare „Concursul”, este oferit 
de SOFTWIN, o societate cu sediul punctului de lucru in Bucuresti, Str. Dimitrie Pompeiu, nr. 10 
A, Cladirea Conect 1,  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, 020337, inregistrata la Registrul Comertului 
Bucuresti sub nr. J40/11207/1991 , cod de identificare fiscala R1569706 , reprezentata legal de dl. 
Florin Talpes - Director General, denumită în continuare SOFTWIN. 

 
A.1. PERIOADA CONCURSULUI 
Perioada de desfăşurare a Concursului („Perioada Concursului”) curpinsa intre 25 aprilie 2016, 
ora 18:00  (GMT +2) si 7 iunie 2016, ora 18:00 (GMT +2). 
 
A.2. TERITORIU: Romania 
 
A.3. INSCRIERE 
In vederea inscrierii in Concurs, participantii vor parcurge urmatoarele etape: 
Cumpara o licenta ExamenulTau: romana, matematica sau romana si matematica in perioada 
indicata. 
 
Pagina web a Concursului: http://www.examenultau.ro/tabara-2016  
 
A.4. MECANISMUL CONCURSULUI 
 
1. Cumpara o licenta ExamenulTau: romana, matematica sau romana si matematica in perioada 
indicata. 
2. Intra automat in tragerea la sorti. 
3. Se vor extrage 15 castigatori aleatoriu. 
 
A.5. INFORMATII PRIVIND PREMIIILE 
15 locuri in tabara internationala de engleza organizata de S.C. DANANDRE S.R.L. cu sediul in 
PIATRA SOIMULUI, judetul NEAMT, cu adresa Strada principala nr. 890, inregistrata la 
Registrul Comertului cu Nr. J27/475/2001 Cod fiscal RO14297735, reprezentata legal prin dl. 
Dan Tabarnac, in calitate de administrator. 
 
Perioada tabara: 21 – 28 August 2016 
Locatie: Gura Humorului, Jud Suceava 
 
Program tabara: 

1. CURSURI DISTRACTIVE DE LIMBA ENGLEZA; 
2. 3 EXCURSII cu INTRARILE INCLUSE in pretul taberei la obiectivele turistice:  

� la COMPLEXUL TURISTIC ARINIS unde vom merge la PISCINA si TIROLIANA; 
� la SALINA CACICA; 
� la SUCEAVA, unde vor vizita CETATEA DE SCAUN A LUI STEFAN CEL MARE, 

MUZEUL SATULUI BUCOVINEAN, MUZEUL CIPRIAN 
PORUMBESCU si MANASTIREA VORONET. 

3. JOCURI: paintball, airsoft, tir cu arcul, water games, quiz, musical chairs si multe altele; 

4. CONCURSURI: dans, karaoke, desen, miss and mister tabara, fashion, riddle 
competition; 
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5. CAMPIONATE: fotbal, paintball, baschet, tenis de masa si inot; 

6. CURSURI DE PICTURA cu EXPOZITIE IN INCINTA TABEREI; 

7. FOC DE TABARA si BARBECUE; 

8. FESTIVITATE DE PREMIERE (diplome si medalii) pentru participarile la activitatile din 

cadrul programului nostru.  

Preţul taberei este de 1120 lei, oferit gratuit de catre Softwin, si include masa si cazarea pentru 7 
zile, cele 3 excursii, transportul de la Gara Gura Humorului pana in tabara si toate activitatile 
specificate mai sus. 
  
 
A.6. ALEGEREA CASTIGATORULUI 
Desemnarea castigatorilor premiilor oferite se va face la sfarsitul Perioadei Concursului, dupa 
cum urmeaza: 
Prin tragere la sorti la sediul Softwin 
 
Tragerea la sorti va avea loc intre 13 -17 iunie 2016. 
 
Castigatorii vor fi notificati de SOFTWIN prin adresa de email utilizata pentru a participa la 
Concurs si, de asemenea, vor fi prezentati in curpinsul paginii web a Concursului. 
 
Prezenta este guvernata de prevederile cuprinse in „Termeni si conditii generale”, prezentate 
anexat si disponibile in mod gratuit oricărui solicitant (si/sau participant) pe pagina web a 
Concursului  http://www.examenultau.ro/tabara-2016 si la sediul SOFTWIN. 
 
In cazul in care Concursul inceteaza din cauza falsificarii sau a dificultatilor tehnice  inainte de 
data de expirare, se va posta o notificare pe pagina web a Concursului . 
 
 
 
SOFTWIN SRL 
FLORIN TALPES 
DIRECTOR GENERAL 
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TERMENI   SI   CONDITII   GENERALE  PENTRU  ORGANIZAREA  CONCURSURI   SI
CAMPANII SOFTWIN 

1. ELIGIBILITATE 

Concursul  obiect  al  prezentei (“Concursul”)  este  oferit  de  SOFTWIN  (denumit  în 
continuare SOFTWIN), rezidenţilor din Romania. In momentul intrării în Concurs acceptaţi
responsabilitatea exclusivă pentru a decide dacă participarea dumneavoastră este legală
conform oricărei jurisdicţii aplicabile pentru dumneavoastră . Participanţii trebuie să deţină un
cont activ de email si acces la Internet la data intrării în Concurs. Angajaţii si directorii
SOFTWIN, agenţiile de publicitate si promovare ale societăţii, membrii juriul Concursului si
consilierii juridici ai societătii, şi membrii apropiaţi ai familiei (părinte, copil, frate/soră si
soţ/soţie ai acestora) sau membrii din casele respectivilor angajaţi şi directori (persoanele
care au locuit in aceeaşi casă timp de cel puţin trei luni din ultimele 12 luni anterioare
perioadei aferente perioadei de Concurs) nu sunt eligibili. Intrând în Concurs dumneavoastra
sunteţi de acord cu aceste “Reguli oficiale” şi cu faptul că deciziile SOFTWIN sunt definitive
şi obligatorii în toate prinvinţele. 

2. PERIOADA CONCURSULUI
SOFTWIN poate derula mai multe Concursuri simultan. Fiecare Concurs are o data proprie 
de început şi sfârşit, care se vor mentiona pe pagina individuală a fiecărui Concurs. 

3. INSCRIERE 
Completaţi gratuit formularul de înregistrare mentionand adresa dumneavoastră de email şi
oricare alte câmpuri solicitate şi urmaţi celelalte instrucţiuni prevăzute de prezentul
regulament. 
Participanţii nu se pot inregistra cu email-uri multiple şi/sau identităţi multiple şi, de asemenea,
participanţii nu pot folosi nici un mecanism automat sau artificiu de înscriere pentru a 
obţine mai multe înregistrări decât numărul maxim de înregistrări. Orice participant care 
încearcă să participe cu emailuri multiple şi / sau identităţi multiple sau foloseste orice 
instrument sau  artificiu pentru a  obţine mai multe înregistrări  decât  numărul maxim  de 
înregistrări va fi descalificat. 
SOFTWIN va notifica castigatorii prin e-mail sau prin web site-ul SOFTWIN. 
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa raspunda la e-mailul trimis de
SOFTWIN oferind detaliile solicitate. In cazul in care castigatorul unui Premiu nu raspunde in
termen de cel mult 3 zile de la primirea e-mailului, o noua tragere la sorti va fi realizata, in
vederea alegerii unui alt castigator. Confirmarea de primire a premiului o va constitui
confirmarea de primire a companiei de curierat. 

4. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA
Atunci când un câştigător este minor (în jurisdicţia sa)  sau este o persoană lipsită de
capacitate de exerciţiu, acesta/aceasta are dreptul să primească Premiu numai prin
intermediul unuia dintre părinţii săi sau a tutorelui legal. Aceasta implică de asemenea faptul
că părintele sau tutorele să dea o declaraţie privind consimţământul reprezentantului legal,
dacă este necesar conform legii. SOFTWIN este absolvită de orice răpundere rezultată în
legătura cu Premiu şi plata de oricăror daune sau pretenţii de orice fel legate de Premiu si
participarea minorului la Concurs. 

5. CONDITII GENERALE 
SOFTWIN îşi rezervă dreptul, la discreţia sa absoluta, de a descalifica orice persoană care
falsifică procedura de înregistrare sau funcţionare a Concursului sau a site-ului Web; care
încalcă Acordul utilizatorului privind site-ul Web; care încalcă Regulile oficiale prezente; care
acţionează într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu
intenţia de a deranja, abuza, ameninţa sau hărţui orice persoană. 
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Utilizarea, în orice mod, a unor metode de înregistrare pe baza de înţelegeri tip cartel,
mecanisme robotizate, macro sau programate va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin
aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate. 
Dacă, din orice motiv, acest Concurs nu se poate desfăşura conform planificării datorită 
infectării  cu viruşi de calculator, bugs, falsificare, intervenţie neautorizată, fraudă, probleme 
tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia SOFTWIN, corup sau afectează administrarea, 
securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Concursului, 
SOFTWIN îşi rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Concursul. Atunci 
când Concursul încetează din cauza falsificării sau a dificultăţilor tehnice  înainte de data de 
expirare, se va posta o notificare pe site-ul web al Concursului SOFTWIN 
ORICE ÎNCERCARE DE A AVARIA UN SITE WEB SAU SUBMINĂ DESFĂŞURAREA
LEGALĂ A CONCURSULUI POATE REPREZENTA ÎNCĂLCAREA LEGILOR PENALE SAU
CIVILE, ŞI ÎN CAZUL UNEI ASTFEL DE ÎNCERCĂRI, SOFTWIN ÎŞI REZERVĂ DREPTUL
DE A CERE DAUNE SAU ALTE REPARAŢII DE LA CEI RESPONSABILI ÎN MĂSURA
MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE. 

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
SOFTWIN NU RĂSPUNDE PENTRU ÎNREGISTRĂRILE ÎNTÂRZIATE, PIERDUTE,
ILIZIBILE, TRIMISE GREŞIT ŞI NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO EROARE,
OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, ŞTERGERE, DEFECT, ÎNTÂRZIERE ÎN OPERARE SAU
TRANSMITERE, CĂDEREA LINIILOR DE COMUNICAŢII, FURTUL, DISTRUGEREA SAU
ACCESUL NEAUTORIZAT LA ACESTE SITE-URI WEB. SOFTWIN NU ESTE
RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIO PROBLEMĂ SAU DEFECŢIUNE TEHNICĂ LA ORICE
REŢELE DE TELEFONIE SAU LINII TELEFONICE, SISTEME INFORMATICE ON-LINE,
SERVERE, ECHIPAMENTE INFORMATICE, SOFTWARE, NEPRIMIREA UNUI E-MAIL SAU 
UNEI ÎNREGISTRĂRI  DE  CĂTRE  SOFTWIN  DIN  CAUZA  UNOR  PROBLEME 
TEHNICE, EROARE UMANĂ SAU TRAFIC AGLOMERAT PE INTERNET SAU ORICE SITE-
URI WEB, SAU ORICE COMBINAŢIE A CELOR DE MAI SUS. 
SOFTWIN NU RĂSPUNDE DE NICIO CAPTURARE INCORECTĂ SAU INEXACTĂ SAU
NECAPTURAREA ACESTOR INFORMATII, CAUZATE DE UTILIZATORII SITE-ULUI
WEB, FALSIFICĂRI SAU HACKING, SAU DE ORICE ECHIPAMENT SAU PROGRAM
ASOCIAT SAU UTILIZAT ÎN CONCURS. SOFTWIN NU ESTE RESPONSABIL PENTRU
VĂTĂMAREA SAU DAUNELE CAUZATE CALCULATORULUI PARTICIPANŢILOR SAU
ALTEI PERSOANE ÎN LEGĂTURĂ CU, SAU REZULTATE DIN PARTICIPAREA LA
ACEST CONCURS, SAU DESCĂRCAREA MATERIALELOR DE LA, SAU UTILIZAREA
SITE-ULUI WEB. 
ÎN NICIUN CAZ SOFTWIN, DISTRIBUITORII SĂI, AFILIAŢII, FILIALELE, VÂNZĂTORII, 
AGENŢIILE  DE  PUBLICITATE  SAU  AGENŢIILE SALE  DE  CONCURS ŞI  FIECARE
DINTRE  DIRECTORII,  FUNCŢIONARII,  ANGAJAŢII,  REPREZENTANŢII  SAU  AGENŢII
ACESTORA, NU VOR FI RESPONSABILI SAU RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE
DAUNE  SAU  PIERDERI  DE  ORICE  FEL,  INCLUSIV DAUNE DIRECTE, INDIRECTE,
INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU PUNITIVE, REZULTATE CA URMARE A PARTICIPĂRII 
DVS   LA   ACEST   CONCURS,   ACCESARII   SAU   UTILIZARII   SITE-ULUI  WEB   SAU 
DESCĂRCARII ŞI/SAU IMPRIMARII MATERIALULUI DESCĂRCAT DE PE SITE-UL WEB. 
FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE DE MAI SUS, TOT CE SE GĂSEŞTE PE SITE-UL WEB ŞI ÎN 
ACEST CONCURS SE OFERĂ „CA ATARE”, FĂRĂ GARANŢII DE NICIUN FEL, EXPLICITE 
SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ FARA A SE LIMITA LA, GARANŢII IMPLICITE DE
COMERCIALIZARE,  ADAPTARE
NEÎNCĂLCARE. 

PENTRU  UN  ANUMIT  SCOP  SAU  GARANŢII  DE

UNELE JURISDICŢII POT SĂ NU PERMITĂ LIMITĂRILE SAU EXCLUDEREA
RESPONSABILITĂŢII PENTRU DAUNE INCIDENTE SAU SUBSECVENTE SAU
EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE, ASTFEL CA UNELE DINTRE LIMITĂRILE SAU
EXCLUDERILE DE MAI SUS POT FI NEAPLICABILE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTĂ.
VERIFICAŢI LEGISLAŢIA LOCALĂ PRIVIND ORICE RESTRICŢII SAU LIMITĂRI
REFERITOARE LA ACESTE LIMITĂRI SAU EXCLUDERI. 

7. ARBITRAJ ŞI LITIGII 
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Prezentul Regulament este guvernat de legislaţia română. Dacă una dintre clauze va fi
declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate şi vor continua să fie valabile şi aplicabile în
conformitate cu legislaţia româna. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi
soluţionat decătre instanţele competente de la sediul SOFTWIN. 
În cazul unui litigiu privind identitatea unui câştigător pe baza unei adrese de e-mail,
înregistrarea câştigătoare va fi declarată cea făcută de deţinătorul autorizat al  contului
adresei de e-mail prezentate la data înregistrării. 
„Deţinătorul autorizat al contului” este definit ca persoana fizică care primeşte o adresă de e-
mail de la un furnizor de acces la Internet, furnizor de servicii on-line sau altă organizaţie (ex.
business, educatie, instituţie etc.), care răspunde de atribuirea adreselor de e-mail pentru
domeniul asociat adresei de e-mail prezentate. 

8. ALTERNATIVE LE PREMIILOR
Cîştigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte şi 
nici nu poate solicita modificări ale caracteristicilor tehnice ale premiului. 
Premiile  acordate,  astfel  cum  a  fost  stabilit  pe  website,  vor  fi  inmanate  impreuna  cu
confirmarea de primire, in prezenta unui avocat sau notar. 

9. TAXE SI IMPOZITE 
Societatea SOFTWIN implicată în campanie nu răspunde pentru plata taxelor, impozitelor
sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor
fizice sau juridice câştigătoare. 

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul de participare / desfăşurare este disponibil, gratuit, oricărui solicitant (şi/sau
participant) pe website-ul Concursuluişi la sediul central al Softwin cu sediul in Bucuresti Str 
Dimitrie Pompeiu, nr. 10 A, Cladirea Conect 1,  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti. 

11. FORTA MAJORA 
Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de
SOFTWIN, inclusiv imposibilitatea SOFTWIN, din motive independente de voinţa sa şi a
cărui apariţie determina imposibilitatea acestuia de a-şi îndeplini obligaţiile asumate conform
acestui Regulament. 
Dacă intervine situaţia de mai sus sau apare o altă situaţie de forţă majoră care împiedică
sau  întârzie  total  sau  parţial  executarea  Regulamentului  sau  continuarea  Concursului,
SOFTWIN va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor pe perioada în 
care îndeplinirea obligaţiilor va fi împiedicată sau întârziată conform legii. 
Dacă SOFTWIN invocă forţa majoră trebuie să notifice participanţii la Concurs despre
existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei de forţă majoră. 
Situaţia de forţă majoră va fi comunicată pe site-ul web al SOFTWIN. 

12. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs poate înceta in cazul apariţiei unui eveniment de forţă majoră sau în cazul
schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea şi desfăşurarea loteriei promoţionale să
presupună creşterea bugetului alocat acestui proiect. 

13. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Participarea la acest Concurs implică acceptarea expresă de către participanţi ca datele lor
personale să fie stocate şi prelucrate de SOFTWIN pentru potenţiale informări ulterioare din
partea acestuia. 
SOFTWIN este obligat să nu transmită datele personale către terţi, cu excepţia societăţilor
comerciale implicate în organizarea Concursului. Participanţilor la Concurs le sunt garantate
drepturile prevăzute de legile privind protecţia persoanelor cu privire la procesarea datelor
personale şi libera circulatie a acestor date, pe baza cererii scrise a participantului, datată şi
semnată, expediată pe adresa SOFTWIN. 
- Dreptul de acces la date: orice persoană implicată are dreptul de a obţine de la 
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operator, la cerere şi gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele sale 
personale sunt sau nu sunt prelucrate de operator; 
- Dreptul de intervenţie asupra datelor: fiecare persoană implicată are dreptul de a
obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
a. Dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror procesare
nu este conformă legii; 
b. Dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este
conformă legii; 
c. Notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, cu privire la orice
operaţiune desfaşurată conform paragrafului a) sau b), dacă această notificare nu se
dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care
ar putea fi afectat; 
d. Dreptul de opoziţie: persoana implicată are dreptul de a se opune în orice moment,
din motive întemeiate şi legitime aferente situaţiei sale particulare, ca date care o vizeaza sa 
fie procesate, exceptând cazurile când există prevederi legale contrare. 

Pentru exercitarea drepturilor sus menţionate, persoana implicată poate solicita acest lucru
operatorului printr-o cerere scrisă, datată şi semnată. 
Operatorul este obligat să comunice măsurile luate şi, dacă este cazul, numele terţului căruia
i-au fost dezvăluite datele personale privind persoana implicată, în termen de 15 zile de la
primirea cererii. SOFTWIN se obligă ca, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu
persoanele din baza de date creată în acest mod, va aduce la cunoştinţă drepturile conforme
cu legile privind protecţia datelor cu caracter personal. 
Dacă participanţii nu solicită în scris altfel, aceştia sunt de acord cu colectarea şi utilizarea
informaţiilor personale de către SOFTWIN în modul prezentat în paragraful anterior. În orice
moment participanţii îşi pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea
oricăror informaţii sau corespondenţe printr-o cerere întocmită în forma scrisă, trimisă pe
adresa SOFTWIN. 

14. TEMEIUL LEGAL 
Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale privind
comercializarea produselor şi serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 şi legile
privind protecţia persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date. 
Reclamatiile privind premiile câştigate făcute după confirmarea primirii premiilor aşa cum se
arată la capitolul 6 de mai sus nu vor fi luate în considerare şi nu vor reprezenta răspunderea
SOFTWIN. 
În caz de tentativă sau fraudare a sistemului, abuz sau orice fapte care afectează imaginea
SOFTWIN, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea
situaţiei apărute. 
SOFTWIN nu îşi asumă răspunderea pentru fapte care provoacă imposibilitatea validării
unui cîştigător şi reluarea extragerii până la validarea unui alt câştigător, cum ar fi
imposibilitatea notificării scrise a cîştigătorului determinate de modificarea adresei de e-mail a
participantului sau neprimire, de necitirea corespondenţei etc. 
SOFTWIN va lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea Concursului în condiţii
normale conform celor de mai sus, dar nu îşi asumă răspunderea pentru reclamaţii,
contestaţii ale participanţilor care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare. 

 

 

 
 


