
Regulament concurs: Back to School 2022

Perioada: 1 august 2022 - 15 septembrie 2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul concursului

Concursul „Back to School 2022” (denumit în continuare „Concursul”) este organizat de

către S.C. MDC GLOBAL EDU SRL, societate română, cu punctul de lucru în Bucuresti,

Sector 3, Bvd. 1 Decembrie 1918, Nr. 1G, Intrarea B, Etaj 2, înregistrată la Registrul

Comerțului sub nr. J23/1996/2017, CUI RO37496117, reprezentată legal prin Director

General - Vîlceanu Cristian-Alexandru.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în

continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă

dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării campaniei. Astfel de modificări

vor fi comunicate participanților pe site-ul Organizatorului, www.mdorado.ro

SECȚIUNEA 2. TERMENI

În prezentul Regulament, în afara noțiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii și

expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

a) „Forță majoră” – reprezintă orice eveniment ori altă cauză exterioară, independente de

voința Participanților sau a Organizatorului, imputabile acestora și care nu pot fi, în mod

absolut, prevăzute, controlate ori depășite de către aceștia și care conduc la neîndeplinirea,

îndeplinirea necorespunzătoare ori la întârzierea executării prevederilor prezentului

Regulament.

Constituie caz de forță majoră, cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ, oricare dintre

următoarele circumstanțe: război, anarhie, pandemie, acte de terorism, război civil,

cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundații, perturbări ale traficului aerian sau de altă

natură, restricții de călătorie în țară sau în străinătate și alte fenomene meteorologice adverse,

confiscări sau orice alte acțiuni ale instituțiilor publice.
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b) „Participanții” - toate persoanele care accepta termenii și condițiile prezentului

Regulament și întrunesc condițiile de participare.

d) „Campania” – reprezintă evenimentul care se va desfășura în conformitate cu prezentul

Regulament.

d) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv

anexele și actele adiționale ulterioare care fac parte din acesta.

e) „Organizatorul” – este creatorul campaniei, identificat conform secțiunii 1.1. de mai sus și

având atribuții în campanie, stabilite prin prezentul Regulament.

f) „Validarea” – procesul prin care un participant care a participat la campanie conform

prezentului Regulament beneficiază de premiul câștigat.

g) „Premiul” - constă în acordarea a 4 locuri gratuite pentru 1 an școlar în cadrul Școlii de

Limbi Străine M&DORADO, astfel: 1 loc fizic pentru preșcolari (4-6 ani) , 1 loc fizic sau

online pentru pre-juniori (6-7 ani), 1 loc fizic sau online pentru juniori (7-10 ani), 1 loc fizic

sau online pentru adolescenți (11-18 ani).

SECȚIUNEA 3. Durata și aria de desfășurare a Concursului

3.1. Concursul are loc în intervalul 01.08.2022 - 15.09.2022

3.2. Concursul este valabil pe tot teritoriul României.

3.3. Concursul se desfășoară online, prin intermediul paginii de Facebook și a website-ului

Organizatorului.

SECȚIUNEA 4. Participanții și condițiile de participare la Concurs

4.1. Pentru a participa la Concurs, Participanții trebuie să îndeplinească cumulativ

următoarele condiții:

● să fie persoane fizice cu domiciliul în România;

● persoana care face înscrierea în concurs trebuie să fie părinte/tutore legal al

posibilului câștigător.



4.2. La concurs NU pot participa angajații Organizatorului, precum și rudele de gradul I

(copiii și părinții) și soțul /soția celor menționați mai sus.

4.3. De asemenea, NU pot participa la Concurs persoanele juridice sau asociațiile familiale

autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociații familiale autorizate

în care angajații Organizatorului, angajații agențiilor implicate și/sau ai distribuitorilor

Organizatorului, precum și rudele de gradul I (copii și părinți) ori soțul /soția acestora dețin,

funcții sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

4.4. Campania se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți

Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar

nu înainte de a anunța aceste modificări pe site-ul Organizatorului, www.mdorado.ro

SECȚIUNEA 5. Participarea la Campanie și Mecanismul Campaniei

5.1. În vederea participării în cadrul Campaniei, pentru revendicarea premiului, Participanții

trebuie să parcurgă cumulativ următorii pași:

● să dea like paginii M&DORADO: https://www.facebook.com/mdorado.ro
● să finalizeze corect înscrierea pe pagina: https://mdorado.ro/giveaway/

5.2. Un participant poate înscrie mai mulți copii (proprii), pentru a-și mări șansele de câștig.

SECȚIUNEA 6. Premiile Campaniei și atribuirea acestora

6.1. Premiile Campaniei

6.1.1. Se va acorda 1 premiu de participant ce constă într-un an gratuit la cursul de limba

engleză pentru fiecare categorie de vârstă din cadrul Școlii de Limbi Străine M&DORADO

(preșcolari, pre-juniori, juniori, adolescenți).

6.1.2. Premiile se vor distribui astfel:

● 1 loc pentru preșcolari (4-6 ani) la cursul fizic de limba engleză - premiu valabil

EXCLUSIV în București;

● 1 loc pentru pre-juniori (6-7 ani) la cursul fizic de limba engleză - premiu valabil

EXCLUSIV în București;

● 1 loc pentru juniori (7-10 ani) la cursul fizic sau online de limba engleză - premiu

valabil pe tot teritoriul României;
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● 1 loc pentru adolescenți (11-18 ani) la cursul fizic sau online de limba engleză -

premiu valabil pe tot teritoriul României.

6.1.3. Valoarea premiilor:

● 1 modul complet de lb. engleză (64 de ședințe) pt. preșcolari (4-6 ani): 2480 lei;

● 1 modul complet de lb. engleză (64 de ședințe) pt. pre-juniori (6-7 ani): 2880 lei;

● 1 modul complet de lb. engleză (64 de ședințe) pt. juniori (7-10 ani): 3640 lei;

● 1 modul complet de lb. engleză (64 de ședințe) pt. adolescenți (11-18 ani): 4320 lei.

Valoarea totală a premiilor este de 13.320 lei.

6.2 Atribuirea premiilor

● În data de 15 septembrie 2022 va avea loc desemnarea câștigătorului pe pagina de

Facebook;

● Extragerea celor 4 câștigători se va face prin intermediul random.org

● Numele câștigătorului va fi anunțat pe pagina oficială de Facebook și pe e-mail.

● Pentru a intra în posesia Premiului, Participantul trebuie să îndeplinească cumulativ

condițiile prezentului Regulament.

● În termen de 5 zile calendaristice, Câștigătorului trebuie să își revendice Premiul

printr-un e-mail de confirmare/revendicare la adresa contact@mdorado.ro. În caz

contrar, Premiul își pierde valabilitatea, efectuându-se o nouă extragere.

6.3. Desemnarea câștigătorilor și intrarea în posesia Premiilor

6.3.1. Desemnarea câștigătorilor va avea loc prin random.org

6.3.2. Premiul va putea fi folosit începând cu data de 19 septembrie, în funcție de

disponibilitatea Organizatorului.

6.3.3. Organizatorul nu este răspunzător pentru Participanții care nu își utilizează sau

revendică premiul.
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6.4. Dispoziții generale referitoare la Premiul Concursului

6.4.1. Cursul de limba engleză este un modul complet de 64 de ședințe ce se desfășoară pe

parcursul unui an școlar, în perioada septembrie 2022 - iunie 2023.

6.4.2. Cursurile fizice se pot desfășura EXCLUSIV în București, la sediul Școlii de Limbi

Străine M&DORADO (Blv. 1 Decembrie 1918, nr. 1G, Intrarea B, Etaj 2, București, Sector

3).

6.4.3. Cursurile online se pot desfășura de oriunde.

6.4.4. Nu există varianta hibrid.

6.4.5 Ședințele pierdute nu se recuperează. Atunci când un cursant absentează, el va primi pe

e-mail din partea profesorului informația predată la cursul în cauză.

6.4.6 Premiul se acordă doar sub formă de serviciu prestat, adică curs de limba engleză fizic

sau online organizat de Școala de Limbi Străine M&DORADO în anul școlar 2022 - 2023.

6.4.7. Concursul se va desfășura dacă vor avea loc minim 500 de înscrieri.

6.4.8. La revendicarea premiului se va achita taxa de întocmire dosar și suportul de curs

aferent categoriei de vârstă.

6.4.9. Premiul nu poate fi transferat sau cedat. El poate fi folosit exclusiv cu cursantul

câștigător.

6.4.10. În cazul în care câștigătorul nu se încadrează la categoria de vârstă a premiului

câștigat, după testarea cursantului, pentru revendicarea premiului, dacă va fi necesar se va

achita diferența de tarif.

6.4.11. În cazul în care câștigătorul este încadrat la un nivel de vârstă inferior celui selectat la

înscrierea în concurs, valoarea premiului câștigat va fi consideră a fi cea a categoriei de

încadrare.

SECȚIUNEA 7: Regulamentul Concursului

7.1. Regulamentul oficial al Concursului este oferit în mod gratuit participanților. Acesta

poate fi accesat pe: https://mdorado.ro/giveaway/
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7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a Concursului în orice moment al acestuia

și/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodată să facă publică hotărârea sa

printr-o notificare pe site-ul Organizatorului www.mdorado.ro .

7.3.Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcționării defectuoase a

serviciilor de internet (de exemplu, dar fără a se limita la mesaje care nu ajung la destinație

din cauza unor erori care nu țin de Organizator, funcționarea necorespunzătoare ori

nefuncționarea temporară a serviciilor de internet etc.).

SECŢIUNEA 8: Protecția datelor personale

8.1. Prin înscrierea la concurs, participanții sunt de acord cu prevederile acestui regulament.

MDC GLOBAL EDU SRL solicită participanților date personale precum: nume și prenume

părinte / tutore legal și cursant, dată de naștere a cursantului, număr de telefon și adresă de

e-mail ce vor fi folosite pentru oferirea premiului în cazul unui câștig și în scopuri publicitare,

pentru o perioadă de minim 2 ani de zile.

SECȚIUNEA 9: Litigii

În cazul unor eventuale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi

soluționate pe cale amiabilă.

Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor

înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

SECȚIUNEA 10: Forță Majoră

10.1. În cazul apariției unui caz de Forță Majoră în înțelesul noțiunii de la art. 2.1. a) din

prezentul Regulament, dacă o situație de Forță Majoră împiedică sau întârzie total sau parțial

executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de

răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire

va fi împiedicată sau întârziată.

10.2. Organizatorul, dacă invocă Forța Majoră, este obligat să comunice Participanților

existența acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția respectivului caz de

Forță Majoră.
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SECȚIUNEA 11: Diverse

11.1. Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se vor putea trimite la adresa

Organizatorului prevăzută în art. 1.1. de mai sus în termen de maximum 2 (două) săptămâni

de la data publicării listei Participanților declarați câștigători. După această dată,

Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestație sau reclamație.

11.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă

a acestui Concurs, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau

costurile acestui Concurs.

11.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat

câștigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor

persoane, pe baza dovezilor existente.


