
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  

TEZYO – Concurs  “#SHOESBYTEZYO” 

 

SEC IUNEA 1. DESF ŞURAREA CONCURSULUI: 

1.1. Organizatorul Concursului “#SHOESBYTEZYO”, numit în cele ce urmeaz  “ Concurs” 
este OTTER-DISTRIBUTION SRL, cu sediul în comuna Chiajna,str. Industriilor nr 10, județul 
Ilfov, CUI: RO9755224; Nr. ORC: J23/472/2006, tel: 021.316.00.57/59; Fax: 021.316.36.00, 
înregistrat  la Autoritatea Naţional  de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal 
în baza Notific rii nr. 11372, denumit  în continuare "Organizatorul".  

1.2 Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu 
pentru toţi participanţii. Participanţii la Concurs sunt obligaţi s  respecte termenii şi  condiţiile 
prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit în continuare „Regulamentul”).  

Perioada în care se desf şoar  Concursul este descris  la Sec iunea 3 ca Durata Concurs.  

1.3.Regulamentul este întocmit şi va fi f cut public conform legislaţiei aplicabile din România 
prin punerea la dispoziţie în mod gratuit oric rei persoane în cadrul site-ului www.tezyo.ro, 
sectiunea concurs www.tezyo.ro/concurs-shoes-by-tezyo  si in reteaua de magazine participante.  

1.4. Organizatorul îşi rezerv  dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând 
ca astfel de modific ri s  intre în vigoare de la data public rii actelor adiţionale ce conţin aceste 
modific ri. Orice modific ri ulterioare vor fi disponibile în cadrul site-ului www.tezyo.ro 

1.5. Concursul este organizat în perioada 5 aprilie – 5 mai 2017, și se adreseaz  atât publicului 
feminin, cât și celui masculin, cu vârsta minim  de 14 ani, cu domiciliul în România, și se 
desf șoar  în cadrul paginii publice de instagram TEZYO 
https://www.instagram.com/tezyo_shoes  în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  

1.6. Concurs se adreseaz  tuturor vizitatorilor paginii de instagram TEZYO care îndeplinesc 
condițiile de participare.  

1.7. Concursul se desf şoar  în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 – 
Republicat  - privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţa cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 

 

SEC IUNEA 2. ZONA DE DESF ŞURARE A CONCURSULUI 

2.1. Concursul este organizat şi se desf şoar  in cadrul paginii publice de instagram TEZYO 
https://www.instagram.com/tezyo_shoes și în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament. 

 

SEC IUNEA 3. DURATA CONCURSI 

3.1. Concursul se va desf şura în perioada 5 aprilie – 5 mai 2017, (numit  în continuare 
„Durat  Concursului”).  

http://www.tezyo.ro/
http://www.tezyo.ro/concurs-shoes-by-tezyo


3.2. Organizatorul îşi rezerv  dreptul de a modifica perioada şi sistemul de funcţionare al 
Concursului pe parcursul derul rii acestuia, conform prevederilor de la Secţiunea 1 de mai sus. 
Orice modificare va fi f cut  public în cadrul site-ului official TEZYO, la adresa: www.tezyo.ro 
si in reteaua de magazine participante. 

 

SEC IUNEA 4. PREMIILE  

4.1. În cadrul prezentului Concurs se vor acorda 10 premii astfel: la fiecare 3 zile se va acorda un 
premiu ce const  într-un produs/produse în valoare maxim  de 599 lei (TVA inclus) din 
categoria înc lț minte din orice magazin TEZYO. 

VALOARE TOTAL  PREMII: 599 LEI (TVA inclus) / premiu x 10 premii 

4.2. Premiile nu se preschimba în bani. 

4.3. In cazul fiecarui premiu acordat valoarea produsului/produselor oferite ca premiu trebuie s  
se încadreze în limita sumei de 599 de lei f r  a se dep și aceast  sum . Dac  se achiziționeaz  
un produs/produse cu valoare mai mic  decât valoarea premiului, nu se va da rest. 
Produsul/produsele alese de câștig tor nu se pot schimba. 

4.4. În cazul refuzului vreunei persoane desemnate câştig toare de a beneficia de premiu (de 
exemplu respectivul câştig tor refuz  premiul expres şi neechivoc sau manifest  o atitudine 
similar ), sau în cazul imposibilit ţii valid rii conform prezentului Regulament, premiul 
neatribuit va r mâne la dispoziţia Organizatorului.  

 

SEC IUNEA 5. CONDI II ŞI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS 

5.1. Pentru a participa la Concursul “#SHOESBYTEZYO”,  participantii sunt invitati sa ne arate 
care sunt pantofii din magazinele TEZYO ( reteaua de magazine fizice TEZYO sau magazinul 
online www.tezyo.ro) potriviți stilului lor și ce anume îi definește. 
 
Pentru participantii care vin în magazin, acestia trebuie sa urmeze pasii: probeaza perechea 
preferata de pantofi din magazinul TEZYO, se fotografiaz  cu aceasta pe unul din cele 4 floor 
stickere de concurs disponibile in magazine si  publica imaginea pe contul lor de instagram 
folosind htag-ul “#ShoesByTEZYO” .  
 
In cazul achizitiilor efectuate online participantii se pot inscrie în concurs, nefiind necesar s  
ajung  în magazine, ci doar urcând pe Instagram folosind htag-ul “#ShoesByTEZYO” fotografia 
noilor pantofi comandati de pe site-ul www.tezyo.ro, împreun  cu un lucru drag lor și care îi 
reprezint .  
 
La fiecare 3 zile se va desemna cea mai creativa fotografie de catre unul din cei 10 bloggeri 
implicati in consurs si se va premia cu o pereche de incaltaminte. Vor fi luate în considerare doar 
imaginile care au fost publicate impreuna cu htag-ul de concurs, indiferent ca au fost realizate in 
magazinele TEZYO sau au fost postate  de catre cei care au comandat online produse. O 
persoana se poate inscrie in concurs cu mai multe fotografii cu conditia ca acestea sa contina 
produse diferite  sau sa fie realizata intr-un context diferit de o inscriere anterioara. 
 

http://www.tezyo.ro/
http://www.tezyo.ro/


 
 

SEC IUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE 

6.1. La aceast Concurs poate participa orice persoan  fizic , cu vârsta de minimum 14 ani la data 
începerii Concursului şi care are domiciliul sau reşedinţa în România, cu excepţia angajaţilor 
Organizatorului sau colaboratorilor. Persoanele sub 18 ani la data începerii Concursului, pot 
participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (p rinte/ tutore legal) aceasta 
însemnând c , în cazul unui câştig, intrarea în posesie se face doar cu acordul explicit al acestuia.  

6.2. Prin înscrierea la Concurs se consider  c  participanţii au cunoscut şi accept  integral, 
expres şi neechivoc prezentul Regulament. 

6.3. Dac  sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, 
Organizatorul îşi rezerv  dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a realiza 
demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

6.4. Organizatorul îşi rezerv  dreptul s  elimine din Concurs înscrierile oric rui participant care 
s-a dovedit c  a fraudat sau a încercat fraudarea Concursului, procedând la demersuri legale 
pentru sancţionarea acestora conform legilor în vigoare.  

 

SEC IUNEA 7. MODALIT ILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR  
7.1. Premiile se vor acorda astfel: 
Fiecarui participant ii este atribuit un numar unic de inregistrare, in ordinea inscrierii, iar cei zece 
castigatori vor fi alesi cate unul la fiecare 3 zile, conform perioadelor mentionate mai jos, 
folosindu-se un procedeu de jurizare si selectie a celor mai creative si reprezentative imagini 
inscrise in concurs, în prezenţa unui fashion blogger La fiecare 3 zile cate un blogger va extrage 
cate un castigator 
 
Premiul 1 -  in data de 8 aprilie 2017, pentru inscrierile efectuate in perioada 5-7 aprilie 2017;  
Premiul 2 -  in data de 11 aprilie 2017, pentru inscrierile efectuate in perioada 8-10 aprilie 2017;  
Premiul 3 -  in data de 14 aprilie 2017, pentru inscrierile efectuate in perioada 11-13 aprilie 2017;  
Premiul 4 -  in data de 17 aprilie 2017, pentru inscrierile efectuate in perioada 14-16 aprilie 2017;  
Premiul 5 -  in data de 20 aprilie 2017, pentru inscrierile efectuate in perioada 17-19 aprilie 2017;  
Premiul 6 -  in data de 23 aprilie 2017, pentru inscrierile efectuate in perioada 20-22 aprilie 2017;  
Premiul 7 -  in data de 26 aprilie 2017, pentru inscrierile efectuate in perioada 23-25 aprilie 2017;  
Premiul 8 -  in data de 29 aprilie 2017, pentru inscrierile efectuate in perioada 26-28 aprilie 2017;  
Premiul 9 -  in data de 2 mai 2017, pentru inscrierile efectuate in perioada 31 aprilie – 1 mai 
2017;  
Premiul 10 -  in data de 5 mai 2017, pentru inscrierile efectuate in perioada 2-4 mai 2017;  

7.2. Câștigatorii vor fi anunțat în aceeași zi sau cel tarziu in ziua imediat urmatoare, în cadrul 
site-ului www.tezyo.ro– sectiunea concurs www.tezyo.ro/concurs-shoes-by-tezyo, in cadrul 
contului de Instagram si in cadrul paginii de facebook TEZYO și va fi contactat pentru detalii 
privind revendicarea premiului câștigat. Câștig torul are un termen de 5 zile de la data extragerii, 
pentru a confirma produsele alese. 

http://www.tezyo.ro/
http://www.tezyo.ro/


7.3. TEZYO îsi va rezerva dreptul de a exclude postarile cu imagini/mesaje nepotrivite si cele cu 
caracter licentios. 

 

SEC IUNEA 8. REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR 

8.1.Organizatorul va solicita participanţilor/reprezentanților legali, la momentul decern rii 
premiului, prezentarea c rţii de identitate. Nu se accept  revendicarea premiilor de c tre 
altcineva decât persoana care a publicat fotografia castigatoare  sau de c tre reprezentantul legal 
al acesteia. 

8.3. În cazul în care un câştig tor refuz  premiul oferit în cadrul acestei campanii sau nu respect  
termenii impuşi de prezentul Regulament, premiul ramane in posesia Organizatorului conform 
Regulamentului. 

8.4. Câştig torii vor intra in posesia premiului doar dac  respect  toate prevederile prezentului 
Regulament. 

 

SECȚIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE DE VALIDARE ŞI ACORDARE A PREMIILOR 

9.1. În cazul în care câştig torul premiului Concursului este o persoan  lipsit  de capacitatea de 
exerciţiu ori are capacitate restrâns  de exerciţiu, acesta este îndrept ţit s  intre în posesia 
câştigului numai în prezenţa reprezentantului sau legal.  

9.2. În situaţia în care un minor cu vârsta între 14 şi 18 ani va fi desemnat câştig tor al premiului 
oferit in cadrul  Concursului, acesta va putea intra în posesia premiului numai cu acordul 
tutorelui legal sau al p rintelui. În acest sens, tutorele legal va trebui s  pun  la dispoziţia 
Organizatorului în cadrul procesului de \ intrare in posesie a premiului urm toarele documente 
suplimentare procedurii descrise mai sus: 

●  Copie dup  actul de identitate al p rintelui s u tutorelui legal, în cazul premiilor cu 
valoare mai mare de 600 lei; 

●  Proces-verbal de acceptare a premiului în numele minorului; 

●  O declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice r spundere decurgând din 
acordarea oficial  a premiului respectiv c tre minorul aflat în grij  s , precum şi de plat  oric ror 
desp gubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natur  legate de acesta; 

9.3. Exceptând cazurile descrise mai sus la 9.1, 9.2. Câştig torul unui premiu nu poate ceda 
premiul, în integralitatea sa sau parţial, unei alte persoane. 

9.4. Premiul oferit în cadrul Concursului “#SHOESBYTEZYO” va fi pus în posesia 
câştig torului doar pe teritoriul României şi nu poate fi înlocuit cu bani sau alte beneficii. 

 

SEC IUNEA 10. RESPONSABILITATE 

10.1. Organizatorul îşi rezerv  dreptul de a invalida orice participare i se pare suspect  în 
conformitate cu prevederile prezentului regulament, f r  a informa participantul de acest lucru. 

 



 SEC IUNEA 11. DATE PERSONALE 

11.1. Organizatorul, în vederea desf şur rii Concursului, prelucreaz  datele personale ale 
Participanţilor la aceast  Concurs în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator 
înregistrat la Autoritatea Naţional  de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal în 
baza Notific rii nr. 11372. 

11.2 Partcipantii la Concurs îşi exprim  acordul expres şi neechivoc ca imaginile inscrise in 
concurs sa fie preluate si publicate in cadrul site-ului www.tezyo.ro – sectiune concurs, in cadrul 
paginii de Instagram Tezyo si / sau in cadrul paginii de facebook. 

11.3. Câştig torul premiilor Concursului îşi exprim  acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu 
caracter personal s  intre în baza de date a Organizatorului în vederea valid rii, atribuirii 
premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorului. Comunic rile ulterioare cu 
caracter publicitar şi de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care şi-au dat 
acordul explicit şi neechivoc în acest sens. 

11.4. Organizatorul garanteaz  confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor 
Participanţilor. Participantul la Concurs, în calitate de persoana vizat , are, conform Legii 
677/2001, urm toarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), 
dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea 
acestor drepturi, Participanţii vor trimite Organizatorului o cerere întocmit  în form  scris , 
datat  şi semnat .  

11.5. În cazul câştig torului unui premiu cu valoare care dep şeşte 600 RON, codul numeric 
personal, precum şi seria BI/CI vor fi colectate, conform obligaţiilor legale în vigoare. Numele şi 
prenumele câştig torului şi premiul câştigat în cadrul Concursi vor fi publicate conform 
obligaţiilor impuse de Ordonanţ  de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţ , republicat .  

11.6. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit 
confirmarea faptului c  datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de 
asemenea, dreptul de a se opune în orice moment c  datele care îi vizeaz  s  fac  obiectul unei 
prelucr ri, cu excepţia cazurilor în care exist  dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul 
de a solicita, printr-o cerere scris  adresat  Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor 
personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercit rii acestor drepturi, 
Participantul la Concurs va transmite o cerere scris , datat  şi semnat  c tre Organizator.  

11.7. Organizatorul le poate solicita Participanţilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în 
diverse materiale tip rite, audio şi video, numele, prenumele lor, oraşul de reşedinţ , imaginea şi 
vocea. Participanţii nu vor fi obligaţi s  îşi exprime acest acord, acest lucru r mânând la libera 
lor alegere. În cazul în care Participanţii vor dori s  îşi exprime acordul în acest sens, acest lucru 
va fi consemnat printr-o declaraţie scris  semnat  de aceştia. SEC IUNEA 12. FOR  
MAJOR  

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa major  înseamn  orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prev zut de c tre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului 
din motive independente de voinţa sa şi a c rui apariţie pune pe acesta din urm  în 
imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 

http://www.tezyo.ro/


12.2. Dac  o situaţie de forţ  major  împiedic  sau întârzie total sau parţial executarea 
Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de r spunderea privind 
îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicat  sau 
întârziat . În cazul în care Organizatorul invoc  forţa major , acesta este obligat s  comunice 
Participanţilor la Concurs existenţa acesteia în termen de 5 zile lucr toare de la apariţia cazului 
de forţ  major . 

 

SEC IUNEA 13. LITIGII 

13.1 Eventualele litigii ap rute între Organizator şi participanţii la prezentul Concurs se vor 
rezolva pe cale amiabil  sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil , litigiile vor fi soluţionate 
de instanţele judec toreşti române competente de la sediul Organizatorului. 

Regulamentul de participare/desf şurare este disponibil în mod gratuit oric rui solicitant in 
cadrul site-ului TEZYO, la adresa: www.tezyo.ro 

 

S.C. OTTER-DISTRIBUTION S.R.L 
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