
Regulament Concurs „Trofeul EURO 2020 vine la București!” 

 

Organizatorul concursului 

Organizatorul este Federația Română de Fotbal cu sediul în București, str. Vasile Șerbănică nr. 12, 

sector 2, cod fiscal RO9825583,   

Și 

Primăria Municipiului București cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta 47, sector 5, 

cod fiscal RO4267117, 

 

Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu 

termenii şi condiţiile prezentului Regulament. 

 

1. Durata concursului 

Concursul se desfășoară cu ocazia desfășurării evenimentului organizat în data de 15 martie 

2019, la Arena Națională din București, prin care va fi prezentat la București trofeul acordat 

câștigătoarei Campionatului European de Fotbal din 2020. Câștigătorii vor fi anunțați prin tragere 

la sorți în data de 16 martie 2019. 

 

2. Mecanism de joc 

În cadrul evenimentului organizat în data de 15 martie 2019, la Arena Națională din București, 

toate persoanele care vor să participe la eveniment sunt invitați să vina la Arena Națională în 

intervalul orar 13:00 – 16:00. Fiecare dintre primii 2020 de participanți care vor realiza o 

fotografie împreună cu trofeul acordat câștigătoarei Campionatului European 2020 va fi înscris la 

prezentul concurs. Minorii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte pentru a putea participa 

la prezentul concurs.  

Înainte de fotografierea cu trofeul EURO2020, fiecare participant va primi în zona special 

amenajată un tichet individualizat pe care este inscripționată o serie unică destinată identificării 

acestui participant. Un număr total de 2020 de astfel de tichete vor fi inscripționate și validate în 

concursul „Trofeul EURO 2020 vine la București!”. Persoanele care participă la eveniment după 

depășirea acestui număr – 2020 - nu vor fi înscrise în concurs.  

Nu se colectează nicio dată personală a participanților la concurs. Identificarea câștigătorilor se 

va realiza doar pe baza prezentării tichetului inscripționat cu seria unică.  



Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți. Tragerea la sorți va avea loc în data de 16 martie 

2019 dintre toate cele 2020 de serii înscrise în concurs. Tragerea la sorți va fi realizată digital, 

folosind funcția RANDOM. Seriile câștigătoare vor fi anunțate prin postare pe site-ul oficial 

www.frf.ro și pe paginile rețelelor de socializare oficiale afiliate FRF (Facebook, Instagram, 

Twitter). Fiecare participant are obligația de a monitoriza site-ul oficial în vederea aflării 

persoanelor desemnate ca fiind câștigătoare ale prezentului concurs.  

Persoanele desemnate câștigătoare trebuie să valideze extragerea prin prezentarea seriei 

tichetului până la data de 18.03.2019 printr-un email la comunicare@frf.ro . În baza confirmării 

identității câștigătorului (acesta trebuie să dețină și să prezinte seria de tichet care a fost trasă la 

sorți), premiile vor fi înmânate direct la sediul Federației Române de Fotbal (str. Vasile Șerbănică 

nr. 12, sector 2, București) sau, la cerere, vor fi expediate prin curier în termen de 15 zile 

lucrătoare de la data efectuării tragerii la sorți. Premiile care nu sunt revendicate nu vor fi 

acordate. 

3. Premii  

Premiile constau în 11 tricouri ale Echipei Naționale de fotbal a României semnate de 

ambasadorii „EURO 2020 la București”. 

Valoarea totală aproximativă a premiilor este de 2.750 RON. 

Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani pentru niciunul dintre premiile oferite de către 

Federația Române de Fotbal. Premiile sunt nominale și nu pot schimbate, modificate sau alterate 

în nici un mod. 

În baza confirmării identității câștigătorului (acesta trebuie să dețină și să prezinte seria de tichet 

care a fost trasă la sorți), premiile vor fi înmânate direct la sediul Federației Române de Fotbal 

(str. Vasile Șerbănică nr. 12, sector 2, București) sau, la cerere, vor fi expediate prin curier în 

termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării tragerii la sorți. Premiile care nu sunt 

revendicate nu vor fi acordate. 

 

Dreptul de participare 

Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor 

Federației Române de Fotbal,  precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. 

În cazul în care câștigătorul nu deține dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vârsta de 14 ani), 

acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris și pe baza datelor 

de identitate ale părinților sau ale tutorelui legal. 

 

Confidențialitatea datelor și drepturile de imagine 

http://www.frf.ro/
http://www.frf.ro/
mailto:comunicare@frf.ro
mailto:comunicare@frf.ro


Nu se colectează nicio dată personală a participanților la concurs. Identificarea câștigătorilor se 

va realiza doar pe baza prezentării tichetului inscripționat cu seria unică.  

Prin participarea la concurs toate persoanele care iau parte la eveniment își dau acordul expres 

ca orice imagine (fotografie sau înregistrare video) preluate în cadrul evenimentului să fie făcute 

publice și să fie folosite de către organizator în scopuri publicitare pe suport audio, video, print. 

Informațiile furnizate de către participanții-câștigători vor fi folosite de către organizator pentru 

validarea și acordarea premiilor. Refuzul câștigătorilor de a furniza datele pentru validarea și 

acordarea câștigurilor determină neacordarea  premiilor. 

Dreptul de acces la date - Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată și semnată, 

transmisă operatorului exclusiv, cel puțin o dată pe an, de a obține de la organizator confirmarea 

dacă datele sunt prelucrate sau nu, informații referitoare la scopul prelucrării. 

Dreptul de intervenție asupra datelor - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod 

gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informațiilor în date anonime față de 

terți cărora le-au fost dezvăluite datele. 

Dreptul de opoziție - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, de a se opune 

din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele ce o vizează să fie 

prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate. 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoană vizată are dreptul de a cere și de 

a obține: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, 

adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace 

automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența 

profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricărei 

alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, Dacă decizia a fost adoptată 

exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la pct. 1. 

Dreptul de a se adresa justiției - Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a 

unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței 

competente pentru repararea acestuia. 

 

Impozitul pe venitul obținut 

Organizatorul își asumă răspunderea plății impozitelor pe venitul obținut ca urmare a câștigării 

premiilor concursului conform Codului Fiscal al României în vigoare. Impozitul va fi reținut din 

câștig (valabil numai pentru premiile ce depășesc suma de 600 lei). Impozitul va fi reținut de către 

societatea care acordă premiul și va fi virat la bugetul de stat în termenul legal. În cazul 

câștigurilor în bunuri sau excursii, valorile sunt nete (adică din valoarea brută a câștigului, se 

reține câștigătorului impozitul aferent), bunul în posesia căruia intră reprezentând câștigul după 



impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus impozit). Impozitul va fi reținut de către societatea 

care acordă premiul și va fi virat labugetul de stat în termenul legal.  

  

Forță majoră 

Forța majoră se definește în ințelesul prezentului regulament prin calamități naturale, 

cutremure, război, inundații, greve generale etc. 

Loteria publicitară va fi întreruptă în caz de forță majoră, prin decizia organizatorului, însă nu 

înainte de a anunța participanții. 

 

Alte prevederi 

Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în 

derularea promoției, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui act adițional la 

regulament și să fie publicate pe site-ul www.frf.ro. 

Regulamentul de desfășurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.frf.ro și este disponibil 

în mod gratuit oricărui solicitant la sediul organizatorului, în urma unei cereri scrise. 

Eventualele reclamații legate de concurs și premiile acordate de Organizator vor fi făcute la 

adresa organizatorului până la sfârșitul concursului. 

  

Reclamațiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.  

  

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 din București. 


