Regulament concurs
FII PE COPERTA RUNNING MAG!
1. REGULI GENERALE
Competiția „FII PE COPERTA REVISTEI RUNNING MAG!” se va desfășura conform
prevederilor acestui regulament, de care vor trebui să țină cont toți participanții.
Prin înscrierea online în această competiție, alergătorul confirmă că a citit acest
regulament și că este de acord cu el. Toți participanții se obligă să respecte
prevederile prezentului regulament.
Regulamentul oficial este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe
întreaga durată a desfășurării competiției, pe site‐ul runningmag.ro/fiipecoperta
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul
regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau opri desfășurarea
concursului, cu condiția informării participanților prin publicarea noilor
prevederi/modificări pe site‐ul runningmag.ro/fiipecoperta.
2. CONCURSUL
Numărul de kilometri alergați în competițiile eligibile programate în perioada 1
ianuarie – 1 decembrie 2018 te pot pune pe coperta revistei RUNNING MAG.
Înscrierile pentru concurs încep în data de 8 martie la ora 00:01 și se închid în
data de 1 decembrie 2018 la ora 23:59. Sunt luate în calcul toate competițiile la
care ai participat sau vei participa în perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2018,
care respectă criteriile de verificare ale listelor de participanți și rezultatele
finale înregistrate.
3. PARTICIPANȚI
Se pot înscrie în acest concurs numai persoanele fizice care au cetățenia română
sau sunt rezidenți români și care, la data de 1 ianuarie 2018, au împlinit vârsta
de 18 ani.
4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE
Înscrierile pentru concurs încep în data de 8 martie la ora 00:01 și se închid în
data de 1 decembrie 2018 la ora 23:59. Sunt luate în calcul toate competițiile
eligibile la care ai participat sau vei participa în perioada 1 ianuarie – 1
decembrie 2018.

5. MODALITATE DE PARTICIPARE
Pentru a intra în concurs, participantul trebuie să‐și facă un profil pe site‐ul
runningmag.ro/fiipecoperta și să completeze informațiile solicitate. După
completarea profilului de alergător, fiecare concurent își va actualiza singur
competiția și numărul de kilometri alergați la fiecare eveniment. Concurentul
este singurul responsabil de administrarea profilului, pe toată perioada
desfășurării concursului.
Redactorii runningmag.ro vor aproba rezultatele înscrise după verificarea
acestora pe site‐u oficial al competiției menționate. În cazul în care nu sunt
disponibile informații oficiale pe site‐ul competiției, înregistrarea nu va fi luată în
calcul la totalul numărului de kilometri al alergătorului.
Ultima înregistrare se va putea face în data de 1 decembrie 2018 la ora 23:59 de
minute.
În urma înscrierii, fiecare alergător va avea un cont personal pe site‐ul
runningmag.ro. În cazul unor informații incomplete, pot fi cerute informații sau
fotografii suplimentare participanților înscriși.
Nu vor fi luate în calcul înregistrările făcute în afara perioadei de desfășurare a
concursului.
Prin înscrierea în concurs, alergătorul își asumă proprietatea fotografiilor și
veridicitatea informațiilor oferite își exprimă acordul pentru publicarea acestora
și a informațiilor furnizate pe site‐ul runningmag.ro și în revista RUNNING MAG.
6. CURSELE ELIGIBILE
Competiții naționale și internaționale de alergare (șosea, montană, multi day)
care au un sistem de cronometraj electronic și la care rezultatele pot fi verificate
online. Se vor lua în calcul rezultatele din cursa în care s‐a luat startul și nu
automat numărul de kilometri al celei mai lungi curse din cadrul competiției
respective. Se vor lua în calcul și probele de alergare din cadrul competițiilor de
triatlon, duatlon sau alte combinații (cu condiția să existe o probă de alergare)
dacă rezultatele pot fi verificate online și cursa de alergare a fost cronometrată.
Nu sunt eligibile alergările de grup, competițiile necronometrate sau alergările
individuale.
Distanța probei este cea anunțată oficial de organizatorul competiției înscrise.
7. PREMII
Premiul constă în apariția pe coperta numărului de decembrie 2018/ianuarie
2019 a revistei RUNNING MAG / FITNESS MAG + un material de 4 pagini la
interior și se acordă alergătorului și alergătoarei cu cel mai mare număr de
kilometri alergați în competițiile eligibile.

Această secțiune va fi actualizată permanent, în funcție de înțelegerile încheiate
cu diverși parteneri. Premiile vor fi anunțate, de fiecare dată când sunt
actualizări, pe site‐ul runningmag.ro
Organizatorul va realiza o ședință foto la București cu alergătorul și cu
alergătoarea care au alergat cei mai mulți kilometri, realizând astfel un material
jurnalistic pentru numărul de decembrie 2018 / ianuarie 2019 al revistei
RUNNING MAG.
Eventualele costuri de deplasare și cazare pentru participanți vor fi preluate de
organizator, dacă deplasarea se efectuează pe teritoriul României.
Ședința foto se va desfășura în perioada 2 – 10 decembrie 2018.
8. ALTE REGLEMENTĂRI
În cazul în care la finalul perioadei de concurs două sau mai multe persoane au
totalizat același număr de kilometri, echipa RUNNING MAG va alege câștigătorul
și câștigătoarea competiției prin tragere la sorți pe site‐ul Random.org, tragerea
fiind
filmata
live
și
distribuită
pe
pagina
de
Facebook
https://www.facebook.com/RunningMag.Ro.
Toți
alergătorii
și
toate
alergătoarele care intră în tragerea la sorți finală vor beneficia de o prezentare
de două pagini în revista RUNNING MAG, dacă nu au câștigat apariția pe copertă.
Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile
constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română, în
conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin Legea
571 din 22/12/2003, cu modificările și completările ulterioare, orice alte
obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a
câștigătorilor.
Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă
regulile concursului.
9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin înscrierea și participarea la concurs, alergătorii (participanții) declară că
sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și că sunt de acord ca datele
lor personale să fie prelucrate și utilizate de organizator în scopuri precum:
înmânarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea și validarea câștigătorilor,
realizarea de rapoarte statistice și clasamente, activități de marketing direct
precum informarea persoanelor incluse în baza de date prin diverse mijloace de
comunicare (poștă, e‐mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin
lege) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de organizator, trimiterea
către participant de diverse materiale publicitare, informative și/sau obiecte
promoționale și/sau mostre.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Prin
înscrierea în concurs, alergătorii sunt de acord cu prevederile prezentului
regulament și mai sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și
imaginea lor să poată fi folosită în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.
Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea 677/2001
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
10. FORȚĂ MAJORĂ
Concursul poate fi oprit înaintea perioadei prevăzute în prezentul regulament în
cazul unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității
organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea
în bune condiții a concursului.

