REGULAMENT CONCURS TUNING

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL EVENIMENTULUI
Evenimentul constând în concursurile descrise în Secţiunea 4 de mai jos, numit în continuare “Evenimentul” este organizat
de către K-Event Solutions SRL, denumit in continuare “Organizatorul”.
Prin “Organizator” se înţeleg şi acele persoane care, în calitate de salariaţi sau împuterniciţi ai Organizatorului, au atribuţii
în legătură cu organizarea Evenimentului.
Participanţii la Eveniment sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Evenimentului (denumit
in continuare “Regulamentul Oficial”), potrivit celor menţionate mai jos. Regulamentul Oficial va fi făcut public prin
afişare, prin postarea pe site-ul dedicat Evenimentului la adresa www.sam.ro, fiind disponibil în mod gratuit, la cerere, la
sediul organizatorului aflat la Str. Italiană nr. 21, Sector 2, Bucuresti sau la adresa de e-mail beatrice.radu@sam.ro
SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA EVENIMENTULUI
Evenimentul se va desfasura în cadrul Salonului Auto Moto în Piaţa Constituţiei în perioada 6 -7 Mai 2017.
SECŢIUNEA 3. ÎNSCRIEREA
Înscrierea la Eveniment este deschisă persoanelor fizice majore şi persoanelor juridice din România şi din străinătate.
Participarea la Eveniment este gratuită, dar nu fără limitări. Toate persoanele care doresc să participe la Eveniment trebuie
să se înscrie la Organizator până la 20 Aprilie 2017. Înscrierea la Eveniment valorează acceptarea fără rezerve a
Regulamentului Oficial şi a modificărilor sale subsecvente. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a selecta participanţii la
eveniment fără a motiva decizia sa.
SECŢIUNEA 4. CONCURSURI ORGANIZATE
Evenimentul va consta în următoarele concursuri:
 BEST CAR OF THE SHOW
 BEST CLUB SALONUL AUTO MOTO
 PREMIU DE POPULARITATE
 BEST EXTERIOR
 BEST INTERIOR
 BEST PAINT
 BEST DEMO CAR
 BEST CUSTOM CAR
 BEST ENGINES
 BEST RIMS
 BEST AUTOHTON
 BEST SET-UP
 BEST RETRO
 BEST SOUND
 BEST JAPAN CAR
 BEST GERMAN CAR
 BEST STANCED
SECŢIUNEA 5. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI PREDAREA PREMIILOR
Câştigătorii vor fi desemnaţi de juriul constituit de Organizator. Deciziile juriului sunt definitive, contestaţiile nefiind
admise.
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Premiile vor fi înmânate imediat după anunţarea deciziei juriului. În cazul în care participantul câştigător nu îşi revendică
premiul în termen de 24 ore de la atribuire, participantul respectiv va fi descalificat şi va pierde dreptul la premiu.
Identificarea pentru ridicarea premiului se va face cu ajutorul actelor de identitate şi, în cazul persoanelor juridice,
împuternicire specială.
Nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.
SECŢIUNEA 6. RĂSPUNDEREA PARTICIPANŢILOR
Toti participanţii iau parte la Eveniment pe propria răspundere, fiind de acord cu Regulamentul Oficial. Ei îşi asumă
răspunderea nelimitată pentru toate daunele cauzate de ei sau de către autovehiculele pe care le deţin sau le prezintă. Prin
inscrierea la Eveniment, participantul degrevează de orice răspundere pe Organizator.
SECŢIUNEA 7. OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR
Participanţii sunt obligaţi:
 să respecte indicaţiile Organizatorului
 să expună autovehiculele pe întreaga durată a Evenimentului începând cu data 5.05.2017, ora 23.00, fără a le
schimba amplasamentul sau a le scoate din spatiul expoziţional înainte de finalul Evenimentului;
 la intrarea şi la ieşirea din incinta spatiului expozitional, sa ruleze cu viteză foarte redusă, nu mai mult de 5 km/h, cu
atenţie sporită şi însoţiţi numai de Organizator.
 să aibă un comportament civilizat pe durata întregii lor prezenţe la Eveniment, abţinându-se de la orice fel de
comportament antisocial sau imoral;
 sa nu participe la concursuri neincluse în programul expoziţional, organizate între participanţi fără voia şi cunoştinţa
organizatorilor evenimentului ;
 să nu consume băuturi alcoolice pe perioada Evenimentului şi să nu se prezinte la Eveniment în stare de ebrietate.
 sa solicite acordul Organizatorului Salonului Auto-Moto pentru expunerea materialelor publicitare sau de branding
(precum pliante, bannere, roll-up-uri, produse, mostre, autocolante, etc.), acest serviciu fiind contra cost.
In cazul in care participanul nu achita taxa de sampling Organizatorul are dreptul sa inlature, fara acordul
participantului, inscriptionarile, reclamele si alte forme de publicitate facute in perimetrul expozitional .
In caz de neconformare si nerespectare a regulamentului de mai sus, participantii vor fi excluşi din concurs şi vor fi
evacuaţi.
SECŢIUNEA 8. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul
in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

2

