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REGULAMENTUL CONCURSULUI  
“COMPETITIA FETELOR FRUMOASE SI DESTEPTE – Miss Vitantis 2013” 

 
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL COMPETIŢIEI. DURATA. TEMA 

 
1.1. Organizatorul Competiţiei promotionale ““COMPETITIA FETELOR FRUMOASE SI DESTEPTE” 

este S.C. VITANTIS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Bilciuresti, nr. 20 – 22, Et. 5, Camera 24, 

Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7747/2004, CUI 16417730, 
reprezentata de Dl. Vlad Dragoescu in calitate de Administrator, înregistrata în registrul de 
evidență a prelucrării datelor cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 9941/01.10.2008 numita 

in cele ce urmeaza “Organizator”. 

1.2. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este 
obligatoriu pentru toate participantele. Campania este organizata si se desfasoara in special 
pentru elevii liceelor din sctorul IV al Capitalei dar nelimitandu-se numai la acestea, oferind 

posibilitatea participarii tuturor persoanelor de sex feminin din Bucuresti cu vârsta între 16 şi 24 
de ani, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

1.3. Campania se va desfasura in perioada 19 Februarie 2013, – 9 Martie 2013 , in cadrul 
complexului comercial Vitantis Shopping Center, din  Şoseaua Vitan Bârzeşti, nr. 7A dupa cum 
urmeaza: Preselectia primelor 20 de participante va avea loc pe data de 2 Martie 2013 in 

Vitantis Shopping Center iar Competitia propriu-zisa in urma careia se vor desemna cele 3 
castigatoare va avea loc pe data de 9 Martie tot in Vitantis Shopping Center.  

1.4. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Competiţiei, prin 
publicarea acestuia la urmatoarea adresa web: https://www.facebook.com/VitantisBucuresti si/ 
pe site-ul www.vitantis.ro începând cu data de 19 Februarie 2013 si pana la 10 Martie 2013,  

sau fizic la sediul Biroul Administrativ din sediul Vitantis Shopping Center, Sos. Vitan –Bârzeşti 
nr.7A, Bucuresti, Romania. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe 
durata Competiţiei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea 

acestora prealabilă, pe site-ul si reteaua de socializare mai sus menţionate. 
1.5. Reţeaua de socializare, Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat in orice fel cu aceasta 

Competiţie. 
1.6. Conditiile de inscriere si mecanismul de desfasurare a “Competitiei Fetelor Frumoase şi 

Deştepte” numită în continuare “Competiţia” sunt detaliate la Sectiunile 2 şi 3 de mai jos.  

 
SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE 
 

2.1. La această Competiţie tip Miss poate participa orice persoană fizică, de sex feminin, cu domiciliul 
în Bucureşti cu excepţia angajaţilor Organizatorilor şi ai celorlalte companii implicate în 

organizarea şi derularea Competiţiei promoţionale, precum şi a membrilor familiilor acestora 
(copii, părinţi, soţ/soţie).  

2.2. Fiind un concurs de tip Miss in care se evaluează calităţi fizice de notorietate, standarde folosite 

in toate concursurile de tip Miss din România acesta se adresează în mod exclusiv persoanelor 
de sex feminin, cu varsta peste 18 ani. Toate persoanele sub 18 ani pot participa doar cu 

acordul scris al unui parinte sau tutore. 
2.3. Pot participa la acest concurs persoane de sex feminin cu varsta intre 16 şi 24 de ani.  
2.4. Participantele trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,70 m (fara tocuri). 

2.5. Participantele trebuie sa aiba masuri cat mai apropiate de 90 - 60 – 90. 
2.6. Participantele la preselectie vor semna o declaratie pe proprie raspundere prin care isi vor da 

acordul sa fie monitorizate, fotografiate si filmate pe intreaga durata a preselectiei, de la 

momentul inscrierii in concurs pana la incheierea obligatiilor ce le revin prin participarea la 
acesta. 

2.7. Participarea în acestă Competiţie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi 
neechivocă a acestui Regulament. 

2.8. Completarea şi bifarea  formularului de inscriere, presupune exprimarea expresă şi fără echivoc 

a consimţământului, atât a participantelor cât şi a părinţilor/tutorilor acestora cu privire la 
înscrierea în competiţie precum şi dreptul organizatorului de a stoca, folosi şi prelucra în scopuri 

de marketing, reclamă şi publicitate datele furnizate pe durata derulării programului. 

https://www.facebook.com/VitantisBucuresti?fref=ts
http://www.vitantis.ro/
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2.9. Vor fi excluse automat din Competiţie persoanele ce prezintă date false, imagini ce nu reprezină 
persoana în cauză, ce încalcă dreptul la imagine al unei alte persoane sau ce nu se încadrează în 

cerinţele de la alineatele, 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 din Sectiunea nr. 2 din acest Regulament.  
 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIŢIEI 
 
3.1. Pentru a participa în Competiţie , fiecare persoană de sex feminin interesata trebuie să se înscrie 

pe formularul existent pe pagina de web a Vitantis Shopping Center www.vitantis.ro sau să 
completeze formularele de înscriere primite de la organizatori în cadrul prezentarii acestei 
competiţii în licee,colegii, centre universitare. De asemenea, potenţialele participante la 

competiţie ce îndeplinesc condiţiile acestui “Regulament”, cerinţe descrise la alineatele 2.1, 2.2, 
2.3 şi 2.4 din Sectiunea nr. 2 din acest “Regulament” pot cere acest formular de la Biroul 

Administrativ din Vitantis Shopping Center, din  Şoseaua Vitan Bârzeşti, nr. 7A. Odată competat 
formularul este netransmisibil, reprezentanţii organizatorului având dreptul de a verifica 
validitatea datelor completate. Toate informaţiile solicitate în formularul de înregistrare sunt 

obligatorii.   
3.2. Odată cu completarea formularului de înscriere în competiţie, participantele se obligă să pună la 

dispoziţia organizatorului, cel târziu până la data preselecţiei acordul semnat de un părinte sau 
tutore ce certifică validitatea datelor precum şi permisiunea de participare în Competiţie.  

3.3. Înscrierea participantelor va începe cu data de 19 Februarie 2013 şi se va termina pe data de 1 

Martie 2013 la orele 16.00 – ora României.  
3.4. Toate participantele trebuie sa aibă domiciliul în Bucureşti la momentul participării sau să aibă 

domiciliul provizoriu în Bucureşti pe perioada completării studiilor de liceu sau colegiu.  

3.5. Candidatele nu pot fi însărcinate. 
3.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau suspenda acestă Competiţie, iar în oricare din 

aceste cazuri de modificare sau suspendare, participantele vor fi informate şi nici o participantă/ 
părintele sau tutorele acestora nu vor putea face nici un fel de recurs împotriva SC Vitantis SRL, 
pentru nici un motiv. Nici o modificare sau suspendare nu dă dreptul unei indemnizaţ ii 

participantei/ părintelui sau tutorelui acestuia şi cu atât mai puţin instituţiei şcolare din care face 
parte. 

3.7. Organizatorul poate elimina din Competiţie în orice moment, orice participantă , în caz de 

fraudă, tentativă de fraudă sau în cazul unei folosiri inadecvate a acestei Competiţii pentru 
atragerea de foloase personale şi necuvenite, altele decât premiile primite în cadrul Competiţiei. 

3.8. Organizatorul este privat de orice responsabilităţi pentru toate consecinţele, directe sau indirecte 
ale eventualelor disfunctionalitati ale programului de înscriere în competiţie. Organizatorul va 
face cu toate acestea eforturi pentru a conserva datele participantelor înscrise la competiţie în 

cazul unor disfuncţionalităţi. 
 

SECTIUNEA 4. ÎNSCRIEREA, PRESELECŢIA ŞI PARTICIPAREA 
 
 

4.1 Procedura de validare a câştigătorelor Competiţiei şi de acordare a premiilor este descrisă la 
Secţiunea 5 de mai jos. 

4.2 Toate particpantele trebuie să respecte cerinţele de la alineatele, 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 din Sectiunea 

nr. 2 din acest Regulament.  
4.3 Participantele ce respectă condiţiile acestui regulament se pot înscrie în Competiţie începând cu 

data de 19 Februarie 2013 şi până pe data de 1 Martie ora 16.00. Participantele înscrise după 
această dată nu vor mai fi acceptate decât în condiţii speciale decise de Organizator. 

4.4 Preselecţia va fi făcută de către reprezentanţii Organizatorului pe data de 2 Martie 2013 în locatia 

Vitantis Shopping Center din Calea Vitan-Bârzeşti nr.7A. 
4.5 După Preselecţie ce va consta în verificarea dimensiunilor, aspectului fizic, acordul părinţilor sau 

tutorilor în cazul participantelor ce nu au împlinit vârsta de 18 ani, a unor simple date de cultură 
generală precum şi a unei probe de talent vor rămâne 20 de concursante ce vor concura în 
Competiţia Fetelor Frumoase şi Deştepte ce se va desfăşura pe data de 9 Martie 2013 începând cu 

orele 14.00 (ora României) în Vitantis Shopping Center.  
4.6 Până în data de 9 Martie concurentele se vor pregăti împreună cu personal de specialitate – 

machiaj, stilist, profesor scoala manechine, cu privire la aparitiile scenice precum şi mersul pe 

scenă, probele de cultură generală şi de talent. 

http://www.vitantis.ro/
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4.7 Cele 20 de semi-finaliste vor participa la şedinţa foto realizată de reprezentanţii organizatorului în 
zilele de 3 şi 4 Martie 2013 pozele urmând a fi folosite pentru promovarea evenimentului în cadrul 

Vitantis Shopping Center precum şi în cataloagele de promovare ale produselor.  
4.8 Organizatorul nu va realiza poze indecente, în costume de baie sau lenjerie intimă iar Competiţia 

nu va include porba în costumul de baie.  
 
 

SECTIUNEA 5. FOTOGRAFIILE 
5.1. Cerinte fata de fotografii: Toate fotografiile care vor participa in concurs trebuie sa fie facute 

(executate) de persoana care le expediaza si nu trebuie sa violeze nici un drept a unei terte 

persoane. 
5.2. Poza trebuie să fie realizată în picioare şi din faţă.  

5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu publica fotografiile, continutul carora poate insulta, 
prejudicia sau incalca legea in vigoare, de asemeni, fotografiile cu continut amoral, erotic, 
fotografiile cu elemente de violenta, elemente de discriminare de nationalitate, rasiala si 

religioasa. 
5.4. Organizatorul nu va accepta sa publice scene de violenta, de propaganda a simbolurilor si 

atributelor naziste, fotografii care contin simboluri religioase ce ar putea afecta sau degrada 
convingerile religioase ale credinciosilor. 

5.5. Nu se accepta participarea fotografiilor create integral cu ajutorul programelor de calculator de 

orice tip, create pentru publicitate de orice gen, imagini care nu pot fi considerate drept 
fotografii (imagini tiparite, vederi, grafica computerizata, etc.). 

5.6. Fotografiile cu continut erotic si pornografic sunt interzise si nu pot participa in concurs. 

5.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din concurs imagini, cum ar fi, dar fara a se 
limita la: celebritati, politicieni sau oricare alt gen de fotografii, continutul carora poate viola 

dreptul la intimitate, totodata, Organizatorul nu-si asuma nici un fel de responsabilitate pentru 
acordurile intre fotografi si modele acestora, autori sau prezenti in fotografiile plasate pe 
aceasta pagina web. 

5.8. Decizia de a considera fotografiile in acord cu criteriile stabilite mai sus, ramane la discretia 
companiei Organizatorul si nu poate fi contrazisa sau apelata in instanta. 

5.9. Plasind fotografiile pe acest site, participantele la concurs accepta sa respecte conditiile si 

prevederile concursului si nu violeaza drepturile persoanelor terte. 
5.10. Organizatorul nu-si asuma nici un fel de responsabilitate in cazul aparitiei unor conflicte 

cauzate de publicarea si de receptionarea fotografiilor expediate pentru participarea la acest 
concurs 

 

 
SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR ŞI VALIDAREA CÂŞTIGĂTOARELOR 

 
6.1 Premiile se acordă de către un juriu alcătuit din reprezentanţi ai organizatorului. 

Punctajul acordat fiecărei participante va fi decis de către juriu pe baza performanţei 

participantei constând în defilare, defilare în ţinută de zi, defilare în ţinută de seară, proba de 
cultură generală şi proba de talent.  

6.2. Punctajul acordat de juriu va reprezenta 40% din notă , 50% fiind reprezentat de 

popularitatea participantei în audienţă, popularitate măsurată be baza dimensiunii galeriei şi 
nivelului de zgomot facut de aceştia la cerere iar restul de 10% din notă va fi dată de 

înscrierea prin intermediul reţelei de socializare Facebook, “share” la Competiţie şi numărul de 
like-uri colectate de participantă cu privire la participarea sa în competiţie.  

6.3. Juriul va valida câştigătoarele verificând dacă sunt respectate cerinţele prezentului 

regulament. 
6.4. Premiile constau în: Premiul I – suma de 500 Euro, Premiul II – suma de 300 Euro şi Premiul 

III – suma de 200 de Euro. 

6.5. Toate cele 20 de participante vor primii premii de consolare constand in cate 1 voucher de 
îmbrăcăminte pentru fiecare, în valoare de 50 RON, voucher ce va putea fi folosit în   

magazinele Reserved si Cropp din Vitantis Shopping Center. 
6.6. Toate cele 200 de participante din faza preliminară vor primii premii de consolare constand in 

cate 1 voucher de îmbrăcăminte pentru fiecare, în valoare de 20 RON, voucher ce va putea fi 

folosit în magazinele Reserved si Cropp din Vitantis Shopping Center. 
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6.7. Fiecare membru al grupului ce va susţine fiecare din cele 20 de participante în Competiţie va 
primii un cate 1 voucher de îmbrăcăminte pentru fiecare, în valoare de 20 RON, voucher ce va 

putea fi folosit în magazinele Reserved si Cropp din Vitantis Shopping Center. 
6.8. Membrii grupului de suport, prezent la faţa locului, grup numit în continuare “Galeria” nu vor 

putea susţine mai mult de o concurentă.  
 

 

SECTIUNEA 7. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 
 
7.1. Organizatorul, în vederea desfăşurarii Competiţiei, prelucrează datele personale ale 

Participantelor la această promoţie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator 
înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în 

baza notificarii nr.2220. 
7.2.  Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalităţile indicate în mod expres prin 

Regulament, persoanele vizate îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter 

personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea înscrierii în Competiţie , validării şi 
atribuirii premiilor. 

7.3. Organizatorul acestei Competiţii, garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale 
tuturor Participanţilor. Persoanele vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele 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 pe adresa S.C. VITANTIS S.R.L., cu sediul in Bucureşti, 

Str. Bilciureşti, nr. 20 – 22, Et. 5, Camera 24, Sector 1, o cerere întocmită în formă scrisă, 
datată şi semnată. 

7.4. Persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea 
faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, 
dreptul de a se opune în orice moment ca datele care ii vizează să facă obiectul unei prelucrări, 

cu excepţia cazurilor în care există dispoziţ ii legale contrare. Persoanele vizate au dreptul de a 
solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor 
personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, 

Persoanele vizate vor  transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. VITANTIS S.R.L., 
cu sediul în Bucureşti, Str. Bilciureşti, nr. 20 – 22, Et. 5, Camera 24, Sector 1. 

 
 

SECTIUNEA 8. ANUNŢAREA PUBLICĂ A CÂŞTIGĂTORILOR PREMIILOR 

 
Numele şi prenumele câştigătoarelor validate , precum şi premiile câştigate în cadrul Competiţiei vor fi 

anuntate public de către Juriu la faţa locului, conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, actualizată. Câştigătoarele 
Competiţiei şi câştigătorii voucherelor de 20RON vor fi publicaţi pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/VitantisBucuresti şi pe site-ul www.vitantis.ro în cel mult 5 zile lucratoare 
de la momentul validării lor finale.  
 

SECTIUNEA 9. FORŢA MAJORĂ 
 

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau prevăzut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din 
motive independente de vointa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de 

a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. 
9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului 

şi continuarea Competiţiei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea 
obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, 
conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forta majora, este obligat sa 

comunice Participantilor la Competiţie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la 
aparitia cazului de forta majora.  

 

 
SECTIUNEA 10. LITIGII ŞI FRAUDE 

https://www.facebook.com/VitantisBucuresti?fref=ts
http://www.vitantis.ro/
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10.1.În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participantele la Competiţie, acestea vor fi 

soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile 
implicate în litigiu vor inainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente 

de la sediul Organizatorului. 
10.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea şi implementarea Competiţiei se vor putea trimite pe 

durata acesteia, asa cum este reglementată în prezentul Regulament pe urmatoarea adresă: S.C. 

VITANTIS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Bilciuresti, nr. 20 – 22, Et. 5, Camera 24, Sector 1. 
După data publicarii câstigătorilor conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua în 
consideraţie nici o contestaţie referitoare la participarea la Competiţie, validarea câştigătorilor şi 

atribuirea premiilor. 
10.3.Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

sistemului, abuz sau oricarei alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei 
Competiţii. 

 

SECTIUNEA 11. DIVERSE 
 

11.1 .Prin participarea la Competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor acestui Regulament. 

11.2 .Competiţia nu e sponsorizată, susţinuta sau administrată de, sau în asociaţie cu reţeaua de 

socializare Facebook. Participanţii la această Competiţie înteleg ca informaţiile furnizate de catre 
ei în cadrul Competiţiei sunt destinate Organizatorului şi nu sunt adresate către Facebook. 
Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator în condiţiile 

prezentului Regulament. Orice întrebări, comentarii, reclamaţii în legătură cu această Competiţie, 
urmează a fi adresate conform art.10.2 de mai sus. 

11.3 .Organizatorul Competiţiei nu este răspunzator pentru plata taxelor de sănătate, contribuţii de 
asigurări sociale, a impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, cu excepţia 
impozitului cu reţinere la sursă (în cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale 

provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul Competiţiei este obligat să îl 
calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal.        

11.4 .Competişia poate inceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie 
forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa 

sa, de a continua Competiţiei, după anunţarea prealabilă a publicului. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

S.C. VITANTIS S.R.L 

 


