„TOP HĂRNICUȚI”
REGULAMENT DE PREMIERE A CÂȘTIGĂTORILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI
“Olimpiadele Kaufland”
Prezentul Regulament oferă informații cu privire la acordarea premiilor către unitățile de învățământ
de stat câștigătoare rezultate în urma competiției Olimpiadele Kaufland. Modalitatea de organizare,
precum și drepturile și obligațiile participanților în competiția Olimpiadele Kaufland pot fi găsite în
cadrul Regulamentului Oficial al Programului „Olimpiadele Kaufland”, accesând platforma
www.olimpiadelek.ro precum și prin solicitare scrisă la adresa contact@olimpiadelek.ro .
SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
Programul „Olimpiadele Kaufland” (denumită în cele ce urmeaza „Program”) este organizată sub
forma unui parteneriat între:
Kaufland România SCS, cu sediul în București, Bulevardul Barbu Văcărescu 120-144, înregistrată în
Registrul Comerțului sub nr. J40/17052/12.12.2003, CUI RO 15991149, înregistrată la ANSPDCP ca
Operator de date cu caracter personal cu numărul 23293, denumit în continuare „Sponsor al
Programului”
și

ASOCIAȚIA ȘCOALA DE VALORI, cu sediul în București, Str. Ion Nistor, Nr. 2, Mezanin, Ap. 1, Sector 3,
înmatriculată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 27/04.03.2010, C.I.F. RO26781002, adresa de
e-mail office@scoaladevalori.ro, având contul IBAN: RO03BACX0000000940524000 deschis la
Unicredit Țiriac Bank Sucursala București - Sfântul Gheorghe, reprezentată legal prin dl. Ștefan Pălărie
în calitate de Președinte, înregistrată la ANSPDCP ca Operator de date cu caracter personal cu numărul
27171, denumit în prezentul regulament „Organizator”.
Activitățile legale cu privire la aplicarea dispozițiilor prezentului Regulament Oficial al Programului vor
fi operate prin intermediul Organizatorului, Asociația Școala de Valori.
Participanții la Program sunt obligați să respecte toți termenii și condițiile Regulamentului Oficial
(denumit în continuare “Regulament Oficial” sau „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.
Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania, pe
pagina www.olimpiadelek.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricărei persoane interesate, in perioada
15 Septembrie – 29 Februarie 2016 (inclusiv), precum și prin solicitare scrisă la adresa
contact@olimpiadelek.ro.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act
adițional, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice pe site-ul www.olimpiadelek.ro.
Participarea la Programul „Olimpiadele Kaufland” nu este condiționata de achiziționarea vreunui
produs sau de plata vreunei taxe de participare de către Participanți. În acest sens, nu este necesar ca
Participanţii să achiziţioneze niciun produs sau să achite vreo sumă de bani pentru a se putea înscrie
sau câştiga. Înscrierea în acest program constituie acceptarea de către aceştia, a prezentului
Regulament Oficial.

1

SECȚIUNEA 2. ACORDAREA PREMIILOR „TOP HĂRNICUȚI”
Conform descrierii din Regulamentul Oficial al Competiției Olimpiadele Kaufland, la data de 15
decembrie 2015 va fi anunțat oficial al tuturor Unitătilor de Învățământ de Stat înscrise în competiție
în funcție de punctajul validat pentru toate activitățile anunțate și confirmate până la data de 30
noiembrie 2015, ora 23:59, prin intermediul platformei www.olimpiadelek.ro
Pentru a avea șansa de a câștiga un premiu în cadrul acestui program, Unitățile de învățământ trebuie
să fi realizat cel puțin o activitate din cele propuse în cadrul Programului.
În baza acestui clasament, primele 100 de Unități de Învățământ de Stat vor fi premiate cu un premiu
financiar în valoare de 2.000 euro (doua mii euro); suma va fi transferată în lei, la cursul fix de 1 EUR =
4.5 lei, adică 9.000 lei (noua mii lei), independent de cursul de schimb valutar afișat de BNR.
După comunicarea clasamentului oficial, Unitățile de Învățământ de Stat desemnate caștigătoare vor fi
contactate de către Organizator în perioada 15 decembrie 2015 - 15 ianuarie 2016, în baza
informațiilor de contact înregistrate la crearea contului de utilizator pe platforma
www.olimpiadelek.ro.
Pentru a intra în posesia premiului, Unitățile de Învățământ de Stat câștigătoare vor semna un contract
de sponsorizare cu Organizatorii competiției. După semnarea de către ambele părți a contractului de
sponsorizare, Organizatorul se obligă să transfere valoarea premiului în contul bancar indicat prin
contract. Plățile se vor efectua cel târziu până la data de 29 ianuarie 2016.
Premiul oferit Unităților de Învățământ de Stat câștigătoare are ca destinație îmbunătățirea educației
oferite preșcolarilor sau elevilor din cadrul Unității de Învățământ de Stat câștigătoare.
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