REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Skoda Green Challenge
12 iunie 2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
SC OXYGEN PUBLIC RELATIONS SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr.
71, etaj 5, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8739/2008,
CIF RO23910846, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr.
26028, avand cont bancar RO71UGBI0000132009811 RON, deschis la Garanti Bank,
sucursala Magheru, reprezentata prin administrator dna. TRANAKAS TEREZA, (denumit in
continuare „Organizatorul”).
In parteneriat cu
S.C. SMARTATLETIC S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Hagi Maria
Moscu nr. 1, camera 1, sector 1, Bucuresti, avand cod unic de inregistrare 30114015,
inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/4728/24.04.2012, cont IBAN RO46
BACX 0000 0011 4123 0000, deschis la Unicredit Tiriac Bank, reprezentata legal prin Dl.
Bogdan Antohe, in calitate de Managing Partner.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare
(„Regulament”) care este obligatoriu pentru toti
participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba regulamentul, cu obligatia de a
anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
Skoda Green Challenge este un eveniment ce inglobeaza sub aceasta titulatura mai multe
concursuri de ciclism si alergare, de echipa (stafeta) si individual.
Evenimentul se va desfasura in Padurea Baneasa din Bucuresti, pentru angajatii
companiilor inscrise prin pagina de Facebook, Skoda Green Challenge si prin site-ul oficial
www.SkodaGreenChallenge.ro, ce se vor intrece in cadrul competitiilor organizate pe un
traseu de aproximativ 10 km, in data de 12 Iunie 2016.
Startul la competitie se va da sambata, 12 iunie 2016, din fata Academiei de Politie. Intregul
Eveniment se va desfasura in intervalul orar: 09:00 pana la ora 18:00, conform programului
detaliat in sectiunea speciala.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor juridice si fizice care respecta conditiile
prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si
valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii
implicate in organizarea aceastei actiuni (Frank Communication, Smartatletic, Oxygen Public
Relations, MSPS Marketing & Communication), precum si rudele de gradul I ale acestora.
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara
oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine
in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de
participare la concurs este anulat automat in situatia in care atat persoana juridica, cat si
angajatul, persoana fizica, furnizeaza date sau informatii false, eronate sau
necorespunzatoare in completarea datelor juridice, respectiv personale.
Inscrierile se fac in nume propriu pentru concurentii care participa in numele lor si la nivel de
companie, in numele si pentru companii, atunci cand echipa sau individul reprezinta compania
pentru care lucreaza cu forme legale. Angajatii ce vor achita taxa din conturi personale in
numele companiei pe care o reprezinta vor trebui sa specifice denumirea completa a
companiei pe care o reprezinta in concurs. Fiecare echipa trebuie sa aiba o denumire
distincta, dar si numele companiei in numele careia se inscrie, daca participa la categoriile
specifice fiecarei industrii. Mai multe echipe din aceeasi companie se pot inscrie la competitie.
Taxe de participare
Taxele de participare, in functie de perioada si proba la care se realizeaza inscrierea, sunt
detaliate in sectiunea speciala de pe site-ul oficial. Taxa de participare nu este returnabila si
nici transferabila. In cazul in care un concurent a fost inscris si nu mai doreste/nu mai poate sa
participe la concurs, locul acestuia poate fi luat de o alta persoana din companie, doar in
cadrul aceleiasi echipe si numai daca a anuntat organizatorul cu minim 3 zile lucratoare
inainte de ziua evenimentului. Participantii la proba individuala de alergare, odata inscrisi, nu
pot transfera locul unei alte persoane.
Varsta minima de participare este de 18 ani. Exceptie face Cursa de Junior Bike, ce are rol, in
primul rand, educativ si nu de concurs, urmand ca fiecare participant sa primeasca un premiu
de participare si unde varsta trebuie sa fie neaparat sub 18 ani.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea la prezentul concurs, participantul si-a exprimat acordul in mod expres si
neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal astfel transmise, in conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a colecta datele de contact ale concurentilor, persoane
juridice si/sau fizice pentru viitoare actiuni si evenimente. Cei inscrisi isi dau acordul de a

primi comunicate si informatii din partea organizatorilor.
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie,
dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa
justitiei.
Prin inscrierea la concurs, participantii declara ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu
caracter personal de catre organizator, precum si cu participarea la Concursul „Skoda Green
Challenge” astfel, implica acceptul si consimtamantul participantilor ca datele lor personale
sa fie pastrate si prelucrate de SC OXYGEN PUBLIC RELATIONS SRL in scopul
desfasurarii Concursului si numai in vederea desemnarii castigatorului.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. Organizatorul se
obliga sa pastreze confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal conform Legii
nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestora.
Participantii la Concurs au drepturile conferite de Legea nr. 677/2001, astfel: dreptul
persoanei vizate la informare, dreptul la acces la date, dreptul de interventie, dreptul de
opozitie, dreptul de a se adresa justitiei, dreptul sa faca plangere la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal, in calitatea de autoritate de
supraveghere.
Organizarea prezentului concurs se realizeaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
pentru libera circulatie a acestor date. Participarea la acest concurs implica in mod expres si
neechivoc ca datele transmise sa fie facute publice si sa fie folosite de catre organizator in
scopuri publicitare pe suport audio, video si in ziar. Prin participarea la concurs, participantii
(utilizatorii) isi exprima in mod expres si neechivoc acordul ca datele lor personale sa fie
folosite in activitati de marketing ale organizatorului concursului, pentru validarea si
acordarea premiului.
Adresele de email ale utilizatorilor care s-au inscris in concurs se pastreaza de catre
Organizator.
Organizatorul este Operator de Date cu Caracter Personal inregistrat la Autoritatea Nationala
de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 26028.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
Participantii vor afla de eveniment de pe pagina de Facebook Skoda Green Challenge si de
pe site-ul oficial, acesta fiind un eveniment ce inglobeaza sub aceasta titulatura mai multe

concursuri de ciclism si alergare, de echipa (stafeta) si individual, destinat competitorilor ce
participa in nume propriu, dar si companiilor si angajatilor sai.
Startul la competitie se va da sambata, 12 iunie 2016, din fata Academiei de Politie. Intregul
concurs se va desfasura de la ora 9:00 la ora 18:00.

Pentru participarea la competitiile efective, inscrierile se vor face in perioada 13 mai 2016,
ora 10:00, si se vor finaliza in data de 9 iunie 2016, ora 16:00. Numarul de locuri pentru
fiecare proba, precum si pragurile de timp aferente sunt detaliate in sectiunea speciala de
pe site-ul oficial. In cazul in care se vor ocupa toate locurile mai devreme de 9 iunie 2016,
perioada de inscrieri se poate finaliza mai repede.
Competitia efectiva consta in concursuri de ciclism si/sau alergare, de echipa tip stafeta
si individual, destinata competitorilor ce concureaza in nume propriu si companiilor si
angajatilor sai.
PROBE
Cea de-a sasea editie a concursului vine cu un format nou, cu 3 probe. Fiecare dintre
acestea este detaliata in sectiunea speciala de pe site-ul oficial.
1. OLD TIME CASSIC - Stafeta ciclism 4 persoane;
2. RUN FORREST RUN - Cross de 10km – individual;
3. THE FLINSTONE CHALLENGE - Junior Bike - Proba speciala pentru copii.
REGULAMENT SPECIFIC FECAREI COMPETITII DIN CADRUL EVENIMENTULUI:
1. OLD TIME CASSIC - Stafeta ciclism 4 persoane;
Fiecare echipa are 4 membri, care trebuie sa fie angajati ai companiei in numele careia se
inscriu, daca reprezinta o companie, daca nu, pot participa in concurs la sectiunea persoane
fizice (denumita de organizatori FRIENDS). Fiecare echipa trebuie sa aiba o denumire
distincta (la care se adauga numele companiei in numele careia se inscriu). Fiecare membru
parcurge o singura tura din traseu, care este in jur de 10 km. Tandem-urile nu sunt acceptate
ca parte din echipa si concurs. In caz ca unul din membrii echipei inscrise nu mai poate
participa la cursa, acesta poate fi inlocuit doar de o persoana cu acelasi sex (pentru a nu
schimba incadrarea echipei la una din categoriile feminin, mixt sau masculin).
Fiecare echipa se poate inscrie la una din cele trei categorii principale: masculin, feminin,
mixt (categoria mixta poate cuprinde pana la 3 femei si 1 barbat sau 3 barbati si 1 femeie).
Clasamentul final se va face in functie de cel mai rapid timp obtinut de echipa per fiecare
categorie. Suplimentar, va mai exista un clasament realizat pe industrii, in functie de timpul
obtinut de echipe in cadrul industriei respective. Mai multe echipe din aceeasi companie se

pot inscrie la competitie.
Predarea stafetei (cip-ului de cronometrare) se face doar in zona de tranzitie (start/finish).
Distanta totala trebuie parcursa in maxim 3 ore si 30 minute. In cazuri exceptionale, limita
de timp se extinde.
Concurentii care participa la probele de ciclism vor fixa numarul de concurs care le-a fost
inmanat in fata bicicletei, pe ghidon, pe toata durata concursului, pentru a fi vizibil de catre
arbitri.
In caz ca numarul de concurs nu este vizibil, organizatorul este absolvit de vina daca apar
erori in clasament, care ii privesc pe concurentii aflati in aceasta situatie. De asemenea,
concurentii trebuie sa poarte cip-ul de cronometrare pe intreaga durata a turei pe care o
efectueaza, dupa care sa o predea coechipierului ce urmeaza. Toate bicicletele folosite trebuie
propulsate doar prin forta umana proprie a concurentului. Nu se accepta dispozitive tehnice
(de ex: motoare) care sa il ajute pe concurent sa obtina o performanta mai buna. Se interzice
ajutorul publicului sau al altor concurenti (de ex: tragerea sau impingerea unor concurenti de
catre o alta persoana). Orice incalcare a acestor reguli atrage dupa sine descalificarea echipei
din care face parte concurentul ce a incalcat-o.
Toate bicicletele folosite trebuie sa fie in stare perfecta de functionare, in special sistemul de
franare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage din concurs bicicletele pe care le
considera necorespunzatoare din acest punct de vedere.
Organizatorul este exonerat de raspundere si despagubire pentru orice dauna materiala sau
vatamare corporala suferita de un participant ca urmare a unei defectiuni tehnice a bicicletei
cu care concureaza.
Bicicletele acceptate sunt cele de mountain bike si ciclocros, in buna stare de functionare.
Indiferent de tipul de bicicleta sau de dimensiunea rotii, toti concurentii vor participa in cadrul
aceleiasi categorii. Este interzisa folosirea bicicletelor de tip cursiera, triathlon, pliabile, city
bike.
Purtarea castii de protectie de catre fiecare concurent, la probele de ciclism, este
obligatorie, pe toata distanta traseului si in zona de tranzitie.
Schimbarea pieselor in timpul competitiei este permisa.
Organizatorii sunt exonerati de raspundere daca in timpul cursei publicul sau concurentii
deterioreaza marcajele de ghidare. Fiecare participant este obligat sa urmeze indrumarile
comisarilor de traseu si a organelor de politie. In locurile unde acestia nu exista, ei trebuie sa
respecte regulamentele de circulatie si sa manifeste prudenta. Concurentii vor lua parte la
concurs doar dupa ce vor semna o declaratie pe proprie raspundere din care reiese ca
sunt apti din punct de vedere medical pentru efort fizic. Organizatorul isi rezerva dreptul de
a interzice participarea unui concurent daca considera ca nu este apt din acest punct de vedere.

Organizatorul este exonerat de raspundere daca unul sau mai multi concurenti sufera vatamari
corporale sau pagube materiale ca urmare a unor incidente produse pe traseu.
Pentru a termina concursul, toti cei 4 membri ai echipei vor trebui sa parcurga traseul in cadrul
concursului o singura data (respectiv o bucla de 10 km fiecare).
Daca doi membri ai aceleiasi echipe se afla simultan pe traseu, cu exceptia celor 200 de metri
de dupa linia de sosire si cu exceptia participantilor la proba de stafeta mixta alergare si
bicicleta, atunci echipa va fi sanctionata cu descalificarea.
2. RUN FORREST RUN - Cross de 10 km – individual;
Fiecare concurent parcurge o singura data traseul, care este in jur de 10 km.
Fiecare concurent se poate inscrie la una din cele doua categorii: masculin sau feminin.
Clasamentul final se va face in functie de cel mai rapid timp obtinut de fiecare concurent per
fiecare categorie.
Cip-ul de cronometrare se v a p u r t a p e t o a t a d i s t a n t a t r a s e u l u i a c e s t e i
c o m p e t i t i i . Distanta totala trebuie parcursa in maxim 1 ora si 30 minute. In cazuri
exceptionale, limita de timp se extinde.
Concurentii care participa la probele de alergare vor fixa numarul de concurs
care le-a fost inmanat in fata, prins cu agrafe/elastic.
In caz ca numarul de concurs nu este vizibil, organizatorul este absolvit de vina daca apar
erori in clasament, care ii privesc pe concurentii aflati in aceasta situatie. De asemenea,
concurentii trebuie sa poarte cip-ul de cronometrare pe intreaga durata a turei pe care o
efectueaza. Se interzice ajutorul publicului sau al altor concurenti (de ex: tragerea sau
impingerea unor concurenti de catre o alta persoana).
Organizatorul este exonerat de raspundere si despagubire pentru orice dauna materiala sau
vatamare corporala suferita de un participant ca urmare a unei caderi sau accident similar.
Organizatorii sunt exonerati de raspundere daca in timpul cursei publicul sau concurentii
deterioreaza marcajele de ghidare. Fiecare participant este obligat sa urmeze indrumarile
comisarilor de traseu si a organelor de politie. In locurile unde acestia nu exista, ei trebuie sa
respecte regulamentele de circulatie si sa manifeste prudenta. Concurentii vor lua parte la
concurs doar dupa ce vor semna o declaratie pe proprie raspundere, din care reiese ca
sunt apti din punct de vedere medical pentru efort fizic. Organizatorul isi rezerva dreptul de
a interzice participarea unui concurent daca considera ca nu este apt din acest punct de vedere.
Organizatorul este exonerat de raspundere daca unul sau mai multi concurenti sufera vatamari

corporale sau pagube materiale ca urmare a unor incidente produse pe traseu.
Pentru a termina concursul, toti participantii la aceasta cursa vor trebui sa parcurga traseul in
cadrul concursului o singura data (respectiv o bucla de 10 km).
3. THE FLINSTONE CHALLENGE - Junior Bike - Concurs special pentru copii
Concursul pentru copii presupune activarea unei zone speciale - poligon, in fata Academiei de
Politie – zona START-FINISH, unde acestia se vor intrece la 3-5 probe ce le vor testa
indemanarea si atentia. Probele, conditiile de inscriere, categoriile de varsta si programul
pentru concursul dedicat copiilor vor fi facute publice pe site-ul oficial al evenimentului.

SECTIUNEA 6. CONDITII CE ATRAG DESCALIFICARE














Reguli valabile pentru toate competitiile organizate in cadrul evenimentului:
Neparcurgerea traseului in intregime sau scurtarea lui.
Nefolosirea castii de protectie pe timpul concursului (unde e cazul).
Folosirea dispozitivelor audio /video pentru muzica (tip iPod,
telefon mobil, walk-man etc), in timpul cursei.
Nepredarea stafetei/ cip-ului de cronometrare intre coechipieri pe
timpul cursei si, la finalul evenimentului, returnarea acestuia catre
organizator (unde e cazul).
Comportamentul lipsit de Fair Play fata de concurenti sau
organizatori (imbrancirea concurentilor, sicanarea intentionata,
insultarea etc.)
Folosirea/primirea ajutoarelor din afara concursului (folosirea
autovehiculelor, a motocicletelor, a ajutorului venit din partea unei
alte persoane etc).
Schimbarea bicicletei sau a numarului de competitie in timpul concursului.
Utilizarea trailerelor de bicicleta.
Abandonarea ambalajelor sau a altor deseuri pe traseu.
Descalificarile se pot face si dupa concurs, in urma vizualizarii pozelor, filmelor sau a
sesizarii fondate a altor concurenti.
Membrii si familiile organizatorului (rudele de gradul 1) nu au dreptul de a participa la
competitie.
Ciclistii legitimati la Federatia de Ciclism nu au dreptul sa participe la eveniment.

SECTIUNEA 7. BENEFICIILE CONCURSULUI
Beneficiile de participare pentru companii includ:


Realizarea unei actiuni de teambuilding outdoor pentru angajatii companiilor care se





vor inscrie la concurs.
Incurajarea unei concurente sanatoase in industrie
Sprijinirea unei activitati sportive in crestere si incurajarea unui stil de viata activ
printre angajati
Sustinerea promovarii mersului cu bicicleta ca modalitate de recreatie

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Pentru clasamentul echipelor, se va lua in considerare timpul total realizat de intreaga echipa
pentru fiecare categorie si proba in parte.
Principalele categoriile sunt:
 Masculin
 Feminin
 Mixt (categoria mixta poate cuprinde pana la 3 femei si 1 barbat sau 3 barbati si 1
femeie)
Aditional, se va premia si cea mai buna echipa din clasamentul general.
Suplimentar, va mai exista un clasament realizat pe industrii, in functie de timpul obtinut de
echipe in cadrul industriei respective (valabil exclusiv pentru OLD TIME CASSIC - Stafeta
ciclism 4 persoane).
Daca se inscriu mai mult de 10 echipe / industrie, se vor premia locurile 1, 2 si 3. Daca se
va inscrie o singura echipa / industrie, va fi premiata aceea.
Premiile si categoriile de premiere sunt detaliate in sectiunea speciala de pe site-ul oficial al
evenimentului.
Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru eventuale premii oferite din partea
partenerilor si/sau colaboratorilor sai si nu este raspunzator de plata de taxe sau a altor
obligatii financiare legate de aceste premii.
Pentru proba de alergare, va exista un clasament masculin si feminin si se vor premia locurile
1, 2 si 3.
Separat, se va desemna si cel mai bun alergator din clasamentul general.

SECTIUNEA 9. COMISIA DE VALIDARE A CASTIGATORILOR SI ACORDAREA
PREMIILOR
Comisia este formata din trei membri desemnati de conducerea organizatorului.
In situatia in care unul dintre membrii comisiei este in imposibilitate de a isi exercita
atributiile, acesta este inlocuit cu un membru desemnat de ceilalti doi membri. In situatia in
care doi sau toti membrii comisiei sunt in imposibilitate de a isi exercita atributiile,

conducerea organizatorului va numi o noua comisie.
Toate deciziile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor.
Orice situatie/problema care apare in cursul desfasurarii Concursului este solutionata de catre
comisie conform deciziei acesteia.

SECTIUNEA 10. DREPTURI DE AUTOR
Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi in nume propriu sau prin cesiune catre partenerul
principal al concursului orice material fotografic, video si audio cu concurentii Skoda Green
Challenge, din timpul desfasurarii acestui concurs (inclusiv de la linia de start/finish si
premierele la podium), in scopuri de promovare a evenimentului.
SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe si/sau a altor obligatii financiare legate
de premiul oferit, in afara de obligatiile impuse in sarcina sa de legislatia in vigoare. Astfel,
conform prevederilor Codului Fiscal, veniturile sub forma de premii se impun, prin
retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare
premiu; obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.
SECTIUNEA 12. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 12 iunie 2016, ora 18.00 si poate inceta inainte
de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora (sau de natura) ce va face
imposibila derularea.
SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit atat pe pagina de Facebook Skoda
Green Challenge, cat si pe site-ul oficial al competitiei: www.skodagreenchallenge.ro. Prin
participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.
Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe pagina de Facebook Skoda
Green Challenge si pe site-ul oficial.

SECTIUNEA 14. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.
SC OXYGEN PUBLIC RELATIONS SRL si SC Smartatletic SRL isi asuma in exclusivitate

raspunderea pentru modul de desfasurare al concursului, precum si pentru acordarea premiilor
si a modalitatii de atribuire a acestuia.
Organizatorul nu isi asuma obligatia de a oferi despagubiri pentru premiu in cazul in care
acesta nu indeplineste conditiile precizate. Aceasta obligatie revine producatorului si/sau
distribuitorului.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele dispute legate de dreptul de
proprietatea asupra premiului.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui participant, decizia comisiei este
definitiva. Participantul la concurs accepta sa se conformeze acestui regulament.
Acordarea premiului reprezinta singura obligatie a organizatorului. Validarea si acordarea
premiului se va face conform prezentului regulament si modul in care concursul se
organizeaza si se desfasoara este stabilit in exclusivitate de organizator. Odata cu primirea
premiului, participantul castigator declara in mod liber, expres si neechivoc ca nu are niciun
fel de pretentii, de nicio natura, si nu va avea nici in viitor, fata de organizator.
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la Concursul „Skoda Green
Challenge” se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite si/sau alte restrictii
de natura fiscala care pot aparea in legatura cu premiul acordat, altele decat impozitul pe venit
conform prevederilor Sectiunii 10 Taxe si Impozite Aferente. Organizatorul va face public
numele castigatorului si castigul acordat.
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre
regulile de participare nu au fost respectate, organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage
premiul acordat.
In cazul in care organizarea concursului este impiedicata de evenimente de forta majora si/sau
de evenimente meteo nefavorabile, organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz,
incheierea sau prelungirea concursului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar,
cu informarea corespunzatoare a celor interesati.
Prezentul Regulament a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, conform legislatiei
in vigoare, pe intreaga perioada de desfasurare a concursului, acesta putand fi consultat
gratuit la solicitarea oricarui participant, pe pagina de Facebook Skoda Green Challenge si
pe site-ul oficial.

