
REGULAMENT CONCURS 

“CoolTOURal București” 2016 

 

1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Organizatorul concursului este Administrația Monumentelor și Patrimoniului 
Turistic. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile 
regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menționate mai jos 
(denumit în continuare "Regulament Oficial"). 

Regulamentul Oficial este întocmit și este făcut public conform legislației 
aplicabile din Romania. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau 
schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în 
vigoare imediat, după anunțul prealabil de prezentare a acestor 
modificări/schimbări.  

2. DESCRIEREA CONCURSULUI: 

Concursul “CoolTOURal București” presupune personalizarea cu graffiti a 
două garnituri de tramvai V3A cu principalele monumente de for public aflate 
în administrarea instituției organizatoare (Administrației Monumentelor și 
Patrimoniului Turistic), clădiri cultural turistice reprezentative pentru 
Capitală, o parte din istoria tramvaiului bucureștean precum și alte detalii care 
s-ar integra în acest peisaj.  

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic va pune la dispoziție 
materialele necesare pentru realizarea acestor desene. 

3. MECANISMUL CONCURSULUI 

Pentru a intra în concurs, echipele formate din 5 persoane trebuie să trimită o 
schiță a unei garnituri de tramvai V3A personalizată conform temei 
concursului, numele echipei, numele membrilor și datele de contact (telefon, 
adresa de email); 

La momentul înscrierii, împreună cu schița desenelor se va trimite și un 
necesar de spray-uri, culori și nuanțe care sunt necesare pentru realizarea 
desenelor pe o garnitură de tramvai; 

Organizatorul va posta zilnic, pe pagina de facebook a instuției “Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic” https://www.facebook.com/ampt.pmb/, 
schițele primite de la echipele eligibile înscrise în concurs; 

După ce pozele vor fi postate pe pagina de facebook a evenimentului – 
participanții își vor putea mări șansele de câstig share-uind imaginea cu schița 
și evenimentul de promovare a concursului; 

Stabilirea echipelor câștigătoare ce vor desena garniturile de tramvai; 

https://www.facebook.com/ampt.pmb/


Desenarea garniturilor de tramvai de către câștigătorii concursului 
“CoolTOURal București”. 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este organizat și se desfășoară în Municipiul București. 

La acest concurs pot participa echipele pasionate de arta graffiti, echipe 
formate din 5 persoane, care vor trimite pe adresa de email concurs@ampt.ro o 
imagine / schița integrală cu desenul graffiti pentru concursul “CoolTOURal 

București” împreună cu necesarul de spray-uri, culori și nuanțe pentru 
realizarea acestora. Persoanele înscrise în concurs trebuie să aibă peste 18 ani 
împliniți. 

5. PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

Înscrierile se vor face începând cu data de 28 noiembrie, până pe data de 07 
decembrie. Orice echipă care încearcă să se înscrie după această dată, nu va fi 
luată în considerare; 

Imaginile cu schițele trimise de participanți vor fi postate zilnic, pe pagina de 
facebook a instuției “Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic” 
https://www.facebook.com/ampt.pmb/, în perioada 28 noiembrie - 7 decembrie; 

După încheierea perioadei de înscriere, imaginile vor mai putea fi votate pe 
pagina de facebook până pe data de 08 decembrie, ora 12:00, like-urile venite 
după această oră nu vor mai fi luate în calcul. 

Jurizarea de către comisie se va realiza în data de 08 decembrie, până la ora 
16:00. 

Publicarea câștigătorilor se va face pe data de 08 decembrie, până la ora 18:00. 

Contestațiile se vor depune fizic la sediul AMPT pe data de 09 decembrie, între 
orele 09:00-12:00. 

Participarea echipelor câștigătoare la o întâlnire cu reprezentanții instituției 
organizatoare în data de 09 decembrie; 

Desenarea tramvaielor de către echipele câștigătoare se va realiza în perioada 
10 decembrie - 20 decembrie. 

6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Câștigătorii vor fi desemnați prin numărul de voturi (punctaje) din 2 faze - o 
fază publică și o fază a comisiei de jurizare. 

- Faza publică reprezintă numărul de like-uri ale fotografiei (50%).  

- Faza comisiei de jurizare reprezintă votul comisiei de apreciere (punctaj). 
Juriul este format din trei specialiști în domeniul artei un reprezentant AMPT 
și un reprezentant RATB. 

mailto:concurs@ampt.ro
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Mod de votare, calcul punctaje: 

Votarea se desfășoară în două etape:  

Etapa 1: Se votează public prin ‘like’ pe imagine. Primele 10 schițe cu cele mai 
multe like-uri vor primi puncte, adică, cea mai votată imagine de pe Facebook 
va primi 10 puncte, următoarea 9 ș.a.m.d. 

Etapa 2: Votează un juriu format din trei specialiști în domeniul artei, un 
reprezentant AMPT și un reprezentant RATB, acesta având o pondere de 50% 
din clasamentul final. Schița cu cele mai multe voturi din partea comisiei va 
primi 10 puncte, urmatoarea 9, s.a.m.d. 

Clasamentul final este realizat, în ordine descrescătoare, prin totalul numărului 

de puncte obținut de schițe în cele două etape.  

În cazul în care există mai multe echipe cu același punctaj, (dacă punctajul primelor 

două echipe este același ele ramân câștigatoare,) departajarea acestora se va face de 

către comisia de jurizare.  

7. CONTESTAȚII 

Contestațiile se vor depune fizic la sediul AMPT pe data de 09 decembrie, între 
orele 09:00-12:00. Acestea vor fi analizate de către juriul format din cei cinci 
membri menționați mai sus și vor fi soluționate până pe data de 09 decembrie, 
ora 15:00. 

După rezolvarea contestațiilor, vor fi anunțate echipele câștigătoare. 

8. PREMII 

Premiile au o valoarea de 2.500 de lei net pentru fiecare membru al echipei, 
respectiv 25.000 de lei pentru două echipe formate din cinci membri. 

Premiile se vor acorda după finalizarea concursului, în maximum 5 zile de la 
personalizarea tramvaiului cu desenele graffiti, în limita alocațiilor bugetare 
acordate. 

9. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 08 decembrie, pe pagina de facebook 
https://www.facebook.com/ampt.pmb/. 

10. ACORDAREA PREMIILOR 

Premiile se vor acorda membrilor echipelor câștigătoare după finalizarea 
concursului, în maximum 5 zile de la desenarea cu graffiti a garniturilor de 
tramvai, în limita alocațiilor bugetare acordate.  

Câștigătorii vor semna un angajament prin care cedează definitiv, în regim de 
exclusivitate în favoarea AMPT toate drepturile care decurg din drepturile de 
autor, drepturile conexe asupra schițelor trimise și desenelor pe care aceștia le 
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vor realiza pe cele două garnituri de tramvai. AMPT se obligă să plătească, 
conform angajamentului și regulamentului concursului, suma de 2.500 de lei 
net fiecărui membru din cele două echipe câștigătoare. 

11. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR 

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități 
interesate. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării 
prevederilor prezentului Regulament. 

12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

Organizatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor 
participanților, în conformitate cu prevederile legale privind protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date. 

Prin simpla participare la acest concurs, participanții sunt de acord ca schițele 
trimise și desenele realizate să fie folosite de către Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic în diverse materiale online, tipărite, 
audio, video, etc. 

13. DISPOZIȚII FINALE 

Prin înscrierea la acest concurs, fiecare participant: 

- declară că a citit, a acceptat şi a înţeles termenii şi condiţiile, respectiv 
regulamentul de înscriere şi participarea la concursul “CoolTOURal București” 

ediţia 2016;  

- declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care pot pune în pericol 
integritatea fizică sau psihică a lor sau a celorlalţi participanţi la concurs, a 
organizatorilor sau a spectatorilor acestui concurs; 

- declară că îşi asumă în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte 
acoperirea oricăror daune cauzate organizatorilor, spectatorilor, celorlalţi 
participanţi la concurs sau terţilor; 

- declară că îşi asumă responsabilitatea pentru orice accidentare, conflict sau 
orice probleme de alta natură care ar putea apărea pe parcursul concursului și 
a personalizării tramvaiului;  

- înţelege că nerespectarea prezentului regulament poate atrage descalificarea 
echipei din concurs; 

- Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automată a 
câștigurilor. 

Prin acceptarea acestui regulament, participanții sunt de acord ca schițele și 
desenele realizate pe tramvai să fie făcute publice și folosite în scopuri 



publicitare de către organizator, în diverse materiale online, tipărite, audio, 
video, etc. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu 
condiția de a publica respectivele modificări pe pagina de facebook a 
evenimentului. Modificarea își produce efectele de la data publicării acesteia. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la 
concurs, din motive obiective, a unei echipe sau a unui participant (schițe care 
nu se încadrează în temă, s.a.m.d.). 

14. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată la punctul 3 numai 
în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației 
în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive 
independente de voința sa, de a continua prezentul concurs. 

15. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul 
Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi 
posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române 
competente. 

 


