Regulamentul concursului online
“Start-up pentru antreprenori la inceput de drum”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL
CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului “Start-up pentru antreprenori la inceput de drum”
(numit in cele ce urmeaza “Concursul”) este compania Fabrica de Produse Digitale
SRL, cu sediul in Judetul Calarasi, Str. Rozelor nr. 42BIS, camera 1, înmatriculată la
Registrul Comerţului sub numărul J51/693/2019, Cod de Identificare Fiscală
41500879 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE ALE
CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in perioada 1.09.2021 – 31.10.2021,
pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator paginii
www.fpd.ro/concurs-online/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum
si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia
instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care
orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabila.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. In Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu varsta minima de 18
ani impliniti la data inceperii concursului. Inscrierea la acest concurs de catre
persoanele cu varsta neimplinita de 18 ani este anulata de catre administratorii
concursului.
3.2. Nu au dreptul sa participe in Concurs angajatii companiei Fabrica de Produse
Digitale SRL, angajatii companiilor implicate in realizarea Concursului, precum si
rudele de gradul intai si afinii (sot/sotie) acestora.
3.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala,
expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
3.4. Castigatorul trebuie sa furnizeze Organizatorului toate datele de identificare
printr-un mesaj privat pe email, la office@fpd.ro, pentru a putea fi utilizate in procesul

de desemnare si inmanare a premiului. Daca una dintre informatiile personale nu
este completata corect, participantul poate fi descalificat, chiar daca a fost extras in
calitate de castigator.
3.5. Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe pagina
www.fpd.ro/concurs-online/.

SECTIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANTILOR
4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs asumandu-si o
identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a
anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care
acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, sau
incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta
prevederile Regulamentului.

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA IN CONCURS
5.1. Orice persoana care doreste sa se inscrie in Consurs poate participa fara a plati
nicio taxa, in perioada 1.09.2021 – 31.10.2021, ora 24:00. Pentru a se inscrie,
participantii trebuie sa respecte urmatoarele:
5.2. Sa aleaga unul din cele doua premii puse in joc
5.3. Sa acceseze pagina www.fpd.ro/concurs-online/
5.4. Sa parcurga pasii descrisi in sectiunea “Cum participi la concurs?”
5.5. Sa ia la cunostinta prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul
www.fpd.ro/concurs-online/
***Fiecare participant poate castiga unul dintre cele 2 premii oferite de Fabrica de
Produse Digitale SRL. Premiile constau intr-un website de prezentare si un logo.
***Valoarea neta totala estimata a premiilor este de 7.424 lei.
***Organizatorul va trage la sorti castigatorii, utilizand website-ul www.random.org,
din cadrul tuturor participantilor valizi inscrisi in Concurs – cate un castigator pentru
fiecare premiu. Pentru fiecare premiu, se vor extrage si cate 3 rezerve

