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R EGU LA M EN T  
 

CONCURS DE PICTURĂ ȘI DESEN  

„APA ESTE VIAȚĂ!”  

2023 
 

1. DESCRIERE 

1.1. Concursul de pictură și desen “APA ESTE VIAȚĂ” este organizat de RAJA S.A. cu 

ocazia Zilei Mondiale a Apei, sărbătorită în fiecare an la data de 22 martie.  

1.2. Tema concursului este „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume – Fiecare 

picătură contează” 

1.3. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament, în perioada 08 februarie 

– 22 martie 2023 pe pagina de Facebook RAJA SA, sub hashtag-ul 

#Concursapaesteviata2023 (https://www.facebook.com/scRAJAsa) și pe pagina web 

www.rajac.ro.  

1.4. Concursul de pictură și desen “APA ESTE VIAȚĂ” - 2023 își propune să încurajeze și să 

promoveze talentul și creativitatea copiilor în legătură cu modul de protejare și gestionare 

a apei și să îi stimuleze să acționeze pentru a contribui la rezolvarea crizei acestei resurse.  

1.5. Participanții se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor şi 

prevederilor înscrise în Regulament. 

1.6. Regulamentul este la dispoziția publicului pe pagina de Facebook RAJA S.A. 

(https://www.facebook.com/scRAJAsa) și pe site-ul web www.rajac.ro.   

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

2.1. La  concurs pot participa toți elevii din județul Constanța, cu vârste cuprinse între 7 și 16 

ani. 

2.2. Câștigătorii ediției trecute a Concursului de pictură și desen “APA ESTE VIAȚĂ”- 2022 

nu se pot înscrie în concurs.  

2.3. Concursul se va desfășura pe două categorii de vârstă (împlinită în momentul înscrierii în 

concurs) astfel: 7-11 ani și 12-16 ani.  

3. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS 

Pe adresa de e-mail: concurs@rajac.ro  

3.1. Participantul sau părintele/tutorele/reprezentantul legal al acestuia va trimite un e-mail pe 

adresa concurs@rajac.ro cu subiectul Concurs Apa este viață, în textul căruia trebuie să 

menționeze: titlul lucrării, numele și prenumele celui care a realizat-o, vârsta, clasa, școala 

unde învață, și un număr de telefon pentru a putea fi contactat în cazul în care va fi 

desemnat câștigător.  

3.2. O singură lucrare a participantului va fi atașată în format JPEG sau PDF.  

3.3. În cazul în care se dorește înscrierea mai multor participanți de către același 

părinte/tutore/reprezentant legal, aceasta se poate face printr-un singur mesaj pe e-mail 
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care va cuprinde câte o lucrare pentru fiecare participant însoțită de datele fiecărui 

participant (prevăzute la pct. 3.1.). 

3.4. Pentru finalizarea înscrierii în concurs, în același mesaj transmis pe adresa de e-mail 

concurs@rajac.ro, părintele/tutorele/reprezentantul legal al participantului/participanților 

trebuie să completeze și să transmită în format JPEG sau PDF Declarația de Consimțământ 

Parental cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale fiecărui participant și ale 

părintelui/tutorelui/reprezentantului legal. 

3.5. Declarația de Consimțământ Parental poate fi descărcată de pe pagina de Facebook - 

https://www.facebook.com/scRAJAsa sau de pe pagina web www.rajac.ro.    

3.6. Fiecare participant va primi o confirmare electronică privind înregistrarea în concurs.  

3.7. Lucrările înscrise în concurs pot fi realizate prin orice tehnică de pictură sau desen (ulei, 

acuarelă, creion, peniţă, etc.). 

3.8. În cazul trimiterii mai multor lucrări pentru un singur participant se va lua în considerare 

doar prima lucrare primită. 

3.9. Nu vor fi luate în considerare lucrările transmise prin orice alte modalități (în format fizic, 

pe alte adrese de e-mail ale RAJA, prin rețelele de socializare, etc.). 

3.10. Se pot înscrie în concurs toate persoanele menționate la pct. 2.1. dacă îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții: 

a) au domiciliul în județul Constanța; 

b) deţin un document de identitate valabil care va fi prezentat în scopul identificării, validării 

şi înmânării premiului (carnet de elev în cazul participanților cu vârste cuprinse între 7 și 

13 ani /carte de identitate pentru participanții cu vârste cuprinse între 14-16 ani);  

c) pot face dovada apartenenței la una din formele de învățământ din județul Constanța; 

d) nu sunt câștigători ai unui premiu sau mențiuni în cadrul ediției 2022 a Concursului de 

pictură și desen “APA ESTE VIAȚĂ”.  

3.11. Fiecare lucrare trebuie să respecte tema concursului, să aibă un titlu sugestiv şi să fie 

realizată de elevul înscris în concurs.  

3.12. Lucrările primite pe adresa de e-mail concurs@rajac.ro de către RAJA S.A. vor fi 

organizate pe cele două categorii de vârstă stabilite, respectiv 7-11 ani și 12-16 ani, și vor 

fi postate pe pagina de Facebook pentru a fi votate de public.   

3.13. Drepturile de autor rămân în posesia autorului, dar prin participarea la concurs, autorul este 

de acord să fie folosite imaginile lucrărilor sale pentru promovarea concursului, pentru 

realizarea unei expoziții online, dar și a altor materiale de promovare ulterioare executate 

de RAJA S.A. 

4. CALENDARUL CONCURSULUI  

➢ 07 februarie 2023 – lansare concurs; 

➢ 08 – 28 februarie 2023, ora 23.00 – realizarea și transmiterea desenelor;  

➢ 01 – 03 martie 2023 – colectarea și pregătirea lucrărilor pentru postare;  

➢ 04 – 19 martie 2023, ora 23.00 – Start vot! (acumulare like-uri); 

➢ 20-21 martie 2023 – verificarea respectării condițiilor de participare la concurs și 

validarea câștigătorilor;  

➢ 22 martie 2023 – anunțarea câștigătorilor pe pagina de facebook și pe pagina web / 

informarea câștigătorilor pe e-mail sau telefonic;  

➢ 23 martie – 06 aprilie 2023 – premierea elevilor. 
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5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR 

5.1. Vor fi declarați câștigători participanții ale căror lucrări au acumulat cele mai multe 

aprecieri pe pagina de Facebook RAJA (butoanele „Like” sau „Love”; orice alt buton nu 

va fi luat în calcul la numărătoarea voturilor).  

5.2. Un utilizator Facebook poate vota un participant o singură dată, prin utilizarea butoanelor 

„Like” sau „Love”. 

5.3. În cazul în care două sau mai multe lucrări obțin același număr de aprecieri câștigătorul va 

fi desemnat de către organizator.    

5.4. Se vor acorda câte trei premii și câte 3 mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă: locurile 

I – trotinete electrice, locurile II – biciclete, locurile III  – hoverboard-uri, mențiuni – 

vouchere la librăria Cărturești. Premiile pentru locurile I, II și III vor fi însoțite și de câte 

un voucher valoric pentru librăria Cărturești.    

5.5. Înafara premiilor anunțate la pct. 5.4. RAJA își rezervă dreptul de a aprecia și de a selecta 

câte o lucrare din fiecare categorie de vârstă pentru care va acorda câte o mențiune specială 

ce va consta într-un voucher valoric pentru librăria Cărturești 

5.6. Pentru premiile acordate, RAJA S.A. va reține la sursă impozitul pe venit aferent 

contravalorii acestora, conform prevederilor legale. 

5.7. RAJA își rezervă dreptul de a invalida și elimina din concurs participanții suspecți de 

faptul că au acumulat numărul de aprecieri în mod fraudulos, fără a fi obligată de a 

demonstra cu probe modul în care participanții respectivi au primit aprecierile. 

5.8. Câştigătorii vor fi anunţați pe unul dintre canalele de comunicare: Facebook, pagina web 

şi/sau e-mail, telefonic, conform datelor furnizate de către fiecare participant. 

5.9. Acordarea şi înmânarea premiilor se vor face personal persoanei desemnate câștigătoare în 

prezența părintelui/tutorelui/reprezentantului legal, în termenul şi la adresa indicate de 

RAJA S.A. 

5.10. Înmânarea premiului se va face cu respectarea următoarelor condiții cumulativ: în baza 

unui act de identitate valabil prezentat de participant și părinte/tutore/reprezentant legal și 

sub condiția semnării de către aceștia a documentelor aferente acordării și/sau înmânării 

premiului. De asemenea, câștigătorul va preda în original pictura/desenul. În caz contrar, 

RAJA S.A. are dreptul să nu mai acorde premiul participantului.  

5.11. În situația în care câștigătorul desemnat nu își revendică premiul, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data publicării anunțului, acesta își pierde dreptul la a-l mai revendica. 

5.12. Dacă participantul nu se află în municipiul Constanța, premiul poate fi trimis prin curier, 

cu o confirmare de primire din partea câștigătorului. RAJA S.A. nu își asumă 

responsabilitatea pentru nicio neconformitate și/sau alte situații neprevăzute care pot 

apărea în timpul transportului premiului către câștigător sau după ce premiului a intrat în 

posesia acestuia. 

5.13. Având în vedere că desemnarea câștigătorilor se va face pe baza numărului de aprecieri 

(„Like” sau „Love”), nu sunt admise contestații cu privire la modul de acordare a 

premiilor. 

5.14. La finalul concursului vor fi făcute publice doar numele, prenumele și vârsta 

câștigătorului. 

5.15. Orice tentativă de fraudare, constatată pe timpul desfășurării concursului, se va pedepsi cu  

eliminarea candidatului din concurs. 
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6. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU  

CARACTER PERSONAL  

6.1. Datele cu caracter personal se prelucrează în scopul organizării și desfășurării concursului 

de pictură și desen Apa este Viață, derulat pe pagina de Facebook RAJA S.A. și pe pagina 

web www.rajac.ro cu tema: „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume – Fiecare 

picătură contează”. Datele persoanelor vizate (participantul la concurs, 

părintele/tutorele/reprezentantul legal) nu vor putea fi folosite în alte scopuri și nici nu vor 

putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată. 

6.2. Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele furnizate pe adresa de e-

mail. Ele se referă la: numele și prenumele participantului la concurs și ale 

părintelui/tutorelui/reprezentantului legal, instituția de învățământ frecventată, numărul și 

seria actului de identitate al participantului la concurs și al 

părintelui/tutorelui/reprezentantului legal (pentru înmânarea premiilor), vârsta 

participantului la concurs, adresa de email a participantului la concurs sau a 

părintelui/tutorelui/reprezentantului legal, numărul de telefon, adresa de domiciliu în 

situația în care premiul va fi trimis prin curier. 

6.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în conformitate cu art. 6 lit. a) și art. 

7 din Regulamentul General pentru Protecția Datelor (RGDP). Astfel, 

părintele/tutorele/reprezentantul legal al participantului la concurs va transmite de pe 

adresa sa de e-mail, odată cu lucrarea acestuia, și Declarația de Consimțământ Parental.  

6.4. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către RAJA S.A., iar 

datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite către alți destinatari. 

6.5. Datele persoanelor vizate vor fi prelucrate și stocate pe perioada desfășurării concursului și 

ulterior timp de 6 luni. La încheierea perioadei de prelucrare a datelor cu caracter personal 

în scopul pentru care au fost colectate, acestea vor fi șterse. 

6.6. Conform prevederilor RGPD, persoana vizată beneficiază de dreptul la informare și acces, 

dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, 

dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de retragere a 

consimțământului, precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

7. CLAUZE FINALE 

7.1. RAJA S.A. își rezervă dreptul de a modifica datele și durata campaniei cu condiția de a 

face public acest lucru. 

7.2. Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a 

RAJA S.A., dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul www.rajac.ro și pe pagina 

de Facebook RAJA. 

7.3. În cazul în care oricare dintre participanți nu respectă în totalitate și în mod corespunzător 

oricare din termenii și condițiile prezentului Regulament, participantul respectiv poate fi 

exclus din concurs. 

7.4. Pentru mai multe amănunte în legătură cu concursul, participanții pot contacta RAJA S.A. 

pe adresa de e-mail concurs@rajac.ro sau la nr. de telefon 0241 486 536, de luni până 

vineri, în intervalul orar 08.00 – 16.00. 
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