
TERMENI ŞI CONDIŢII 
CONCURSUL “TCM HOLLYWOOD” 

 1 MARTIE – 15 MARTIE 2011

ÎNSCRIEREA ŞI PARTICIPAREA SUNT GRATUITE. Concursul căruia i se aplică acest regulament este 
operat de către Turner Entertainment Networks International Limited (denumit în cele ce urmează “Promoter”), 
societate cu răspundere limitată, cu sediul la Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, 
Marea Britanie, având numărul de înregistrare 1927955, producător al TCM în Europa şi deţinător al site-ului 
www.tcmeurope.com/ro.  

1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS. Perioada de înscriere în Concurs va fi între 1 martie 2011 
şi 15 martie 2011, până la orele 23:59 (denumită “Perioada de înscriere”) şi se va desfăşura conform 
acestor  Termeni  şi  Condiţii,  care  se  pot  descărca  de  pe  site-ul   www.hotnews.ro/hollywood 
(denumit “Website”).

2. CUM POŢI PARTICIPA?  Concursul este deschis telespectatorilor TCM care au vârsta de cel puţin 18 
ani împliniţi la data înscrierii la concurs, care au acces la telefon şi internet înainte, dar şi în timpul 
Perioadei de înscriere.  Persoana înscrisă trebuie să fie rezidentă în România şi să deţină un 
paşaport valid. Persoana înscrisă va fi responsabilă de obţinerea vizei de călătorie în Statele 
Unite şi a oricăror alte documente necesare accesului pe teritoriul Statelor Unite. 

Concursul este deschis tuturor telespectatorilor TCM  rezidenţi în România şi care au acces la Internet sau la 
telefon înainte de şi pe durata perioadei de înscriere excepţie făcând angajaţii Promotorului, angajaţii 
companiilor-mamă, filialelor, companiilor afiliate sau asociate, agenţii acestuia şi ai companiilor menţionate, 
precum şi rudele de gradul întâi şi oricare altă persoană care are legătură din punct de vedere profesional cu 
Concursul („Părţi exonerate”), care nu sunt eligibile să participe. 

Prin  înscrierea  în  acest  concurs,  fiecare  competitor  confirmă  că  este  de  acord  cu  aceste  reguli  (numite 
“Regulament oficial”). 

3. CUM TE ÎNSCRII:  
Fiecare competitor trebuie să răspundă la întrebările concursului de pe site-ul www.hotnews.ro/hollywood: 

Q1 Intr-un top al actritelor care au influentat cel mai mult cinematografia, care vedete din sezonul 
“Zeitele ecranului” ar ocupa primele 3 locuri?

Q2 De ce v-ar placea sa mergeti la TCM Classic Film Festival de la Hollywood?
 

Prin înscrierea la acest concurs, fiecare competitor işi confirmă disponibilitatea de a participa la 
acest concurs, de a primi şi onora premiul. Fiecare competitor se va inscrie in concurs folosind o 
adresa de e-mail valida. Prin inscrierea in concurs, competitorii confirma disponibilitatea de a 
furniza, la finalul Perioadei de inscriere, date suplimentare Promoterului. 

4.  PRIN ÎNSCRIEREA LA ACEST CONCURS confirmaţi acurateţea, caracterul complet şi corect al tuturor 
informaţiilor furnizate. Promoterul îşi rezervă dreptul, fără a face aceste informaţii publice, de a descalifica orice 
competitor în orice moment în cazul în care se constată că acesta nu s-a conformat regulamentului oficial sau s-
a comportat într-o manieră lipsită de fair-play sau rău-voitoare.  Părţile exonerate nu sunt responsabile pentru 
înscrierile  trimise  greşit,   incomplete,  pierdute,  întârziate,  ilizibile,  imposibil  de  trimis,  erorile  tehnice,  de 
hardware sau software de orice tip, conexiunile la reţea pierdute sau indisponibile, transmisiile computerizate 
eşuate, incomplete, trunchiate sau întârziate sau alte erori sau probleme care pot limita sau afecta capacitatea 
unui participant de a lua parte la Concurs. Părţile exonerate nu sunt responsabile pentru alte erori sau dificultăţi 
de orice tip, de natură umană, mecanică, electronică, computerizată, de reţelistică, tipografică, de imprimare sau 
de orice altă natură, legate de sau având conexiuni cu Concursul, inclusiv fără a se limita la erori sau dificultăţi 
care pot apărea în legătură cu administrarea Competiţiei, procesarea înscrierilor, anunţarea premiului sau în orice 
materiale  legate  de  Competiţie.  Părţile  exonerate  nu garantează  faptul  că  Site-ul  şi/sau Competiţia  nu  vor 
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conţine erori de IT sau că erorile identificate vor fi remediate; şi nici nu pot garanta faptul că Site-ul şi/sau site-
urile la care se conectează Site-ul nu conţin viruşi sau alte componente care pot cauza daune computerelor 
şi/sau datelor participanţilor. În cazul sabotajului, catastrofelor naturale, terorismului sau ameninţărilor în acest 
sens, viruşilor informatici sau altor evenimente care nu pot fi controlate de Promotor, care afectează integritatea, 
administrarea, securitatea sau desfăşurarea corectă a Concursului, Promotorul îşi rezervă dreptul de a modifica, 
anula sau suspenda Competiţia (sau o parte din aceasta) la discreţia sa. În cazul anulării, Promotorul îşi rezervă 
dreptul de a lua în calcul toate înregistrările eligibile, nesuspecte, primite înainte de apariţia evenimentului care 
necesită această anulare. Înscrierile false sau care pot induce în eroare, precum şi acţiunile de această natură 
vor anula eligibilitatea participantului.  

5.  CÂŞTIGĂTORII:  La finalul  Perioadei  de înscriere pe baza  Termenilor  si  Conditiilor Competiţiei  juriul  va 
selecta 11 raspunsuri dintre cele oferite de catre competitori la intrebarile de la punctul 3. Cele 11  raspunsuri 
vor fi validate in concurs dupa ce competitorii vor trimite datele complete de identificare (nume complet, varsta, 
adresa, număr de telefon) la adresa de e-mail a Promoterului – Hollywood@tcm.com. Marele câştigător va fi ales 
de  catre  un juriu  alcatuit  din  reprezentanti  ai  Promoterului  sau  ai  societăţilor  afiliate  ale  acestuia  in  baza 
analizarii celor 11 raspunsuri selectate si validate in concurs, câştigătorul fiind desemnat în funcţie de valoarea 
prestaţiei sale. Câştigătorul poate avea un însoţitor, în vârstă de peste 18 ani, care este rezident în România şi 
deţine un paşaport valid. Câştigătorul va fi reponsabil de obţinerea vizei de călătorie în Statele Unite ale Americii 
pentru sine şi însoţitor, precum şi de obţinerea altor documente necesare călătoriei sale şi a  însoţitorului. 

6. CALENDAR DE DESFASURARE: 

Concursul va respecta urmatorul calendar de desfasurare: 

1-15 martie 2011 - Perioada de inscriere 
16-22 martie 2011 - Selectare raspunsurilor si validarea competitorilor 
23-24 martie 2011 - Anuntarea castigatorilor 

Festivalul TCM se va desfăşura în perioada 28 aprilie – 1 mai 2011.. Astfel, câştigătorul şi însoţitorul trebuie să 
călătorească împreună în perioada  27 aprilie 2011 – 2 mai 2011,  în caz contrar trebuind să renunţe la 
premiu.  
Câştigătorul şi însoţitorul trebuie să înştiinţeze Promoterul cu cel puţin o lună înainte referitor la disponibilitatea 
de a călători, şi să ia în considerare faptul că disponibilitatea de a călători se referă la datele 27 aprilie 2011 – 
2 mai 2011.  
Câştigătorul şi însoţitorul sunt responsabili pentru toate costurile şi taxele care nu sunt incluse în premiu, inclusiv 
transportul  la şi  de la aeroport  în  România,  transportul  pe teritoriul  Statelor  Unite, mâncare,  room service, 
suveniruri, sau alte cheltuieli incidentale şi personale. Câştigătorul şi însoţitorul trebuie să îşi verifice asigurările 
înainte de a pleca, pentru a se asigura că toate situaţiile de risc sunt acoperite. 
Câştigătorul  şi  însoţitorul  sunt de acord să participle la orice acţiune cu scop promoţional şi  să permită ca 
numele, chipul şi vocea să le fie utilizate de Promoter, în mod gratuit, pentru reclamă sau publicitate. 
Câştigătorul şi însoţitorul trebuie să trimită o copie în format PDF , semnată, a Formularului de eliberare la 
adresa de e-mail Hollywood@tcm.com sau la adresa poştală “TCM HOLLYWOOD” Competition, CEE Marketing, 
Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom.

7. PREMIILE:  Marele câştigător va primi o excursie la Hollywood, California, Statele Unite ale Americii, pentru 
două persoane adulte, care include: zborul dus-întors Bucureşti – Los Angeles la clasa economy pentru două 
persoane adulte, 5 nopţi de cazare cu mic-dejun inclus la hotelul Rooswelt, situat în Hollywood, 7000 Hollywood 
Boulevard, Los Angeles, CA 90028, Statele Unite. De asemenea, câştigătorul şi însoţitorul vor împărţi o cameră 
dublă, vor fi transportaţi de la aeroportul din Los Angeles la hotel şi de la hotel înapoi la aeroportul din Los 
Angeles, vor fi transportaţi de la hotel  la Festivalul TCM şi de la Festivalul TCM înapoi la hotel, şi vor primi un 
permis valabil patru zile pentru accesul la Festival.
De asemenea, se vor acorda si  10 premii de consolare constand in 10 seturi TCM (tricou feminin, tricou 
masculin, TCM bag)

Promoterul îşi rezervă dreptul de a nu face publice detalii suplimentare privind premiile, faţă de cele deja 
anunţate. Promoterul îşi rezervă dreptul de a înlocui orice premiu (sau o parte din el) cu unul comparabil sau 
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mai mare ca valoare, avand obligatia de a notifica o asemenea modificare a premiilor prin publicarea 
corespunzatoare a termenilor si conditiilor in cadrul Website-ului. Premiiile trebuie acceptate „ca atare” sau 
refuzate.  Premiile nu pot fi transferate sau schimbate cu un alt articol sau bani. 

Promoterul poate decide nulitatea acordării premiului fără să anunţe în prealabil în cazul în care nu primeşte 
confirmarea câştigătorului privind disponibilitatea sa de a primi premiul, sau dacă organizatorul nu reuşeşte – 
după eforturi rezonabile – să obţină o adresă valabilă la care să poată fi făcută livrarea. În acest caz Promoterul 
se consideră obligat să anuleze premiul, fără ca persoana în cauză să fie îndreptăţită la despăgubiri de orice 
natură. 

Orice taxă impusă Câştigătorului ca urmare a câştigării acestui concurs este responsabilitatea Promoterului şi 
Câştigătorul nu are nici o răspundere referitoare la această taxă. 

Părţile exonerate neagă în mod expres orice responsabilitate pentru oricare şi toate plângerile, acţiunile, cererile 
şi/sau răspunderea pentru accidentări, daune sau pierderi legate în orice mod de sau apărute referitor la 
participarea la acest Concurs (indiferent de cauza unor astfel de accidentări, daune sau pierderi) şi/sau livrarea 
şi/sau utilizarea ulterioară sau utilizarea eronată a oricărui premiu acordat (inclusiv fără a se limita la orice 
călătorie şi activitate legată de acestea). Pentru evitarea neclarităţilor, Părţile exonerate nu exclud 
responsabilitatea acestora pentru decesul sau accidentarea persoanelor cauzate de propria neglijenţă 

Orice nemulţumire sau plângere privind acest Concurs va fi adresată către “TCM HOLLYWOOD” Competition, CEE 
Marketing, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS, UK, şi va fi trimisă în cel mult 90 de 
zile de la finalul Concursului, specificându-se data şi denumirea concursului. Promoterul îşi rezervă dreptul de a 
scurta, amâna, modifica sau anula Concursul (inclusiv premiile oferite, fără nici un fel de limitare) dacă va 
considera la liberă alegere că circumstanţele cer această măsură; nu poate fi tras la răspundere asupra acestui 
aspect  în nici o circumstanţă. 

O copie a acestui Regulament oficial poate fi obţinută de pe Website.

Acest Regulament oficial se subordonează legislatiei din Anglia si Tara Galilor. Orice neîntelegere legata de 
interpretare sau implementare se va rezolva la instanţele de judecată competente englezeşti, în cazul în care 
eşuează eforturile prealabile de a se ajunge la un compromis pe cale amiabilă. 

Data publicarii regulamentului: 1 martie 2011



Promoter: Turner Entertainment Networks International Limited
Formular de eliberare

Numele 
complet ____________________________________________

Vă rugăm să scrieţi numele clar, CU MAJUSCULE
Grupa 
de vârstă 

____________________________________________

Adresa 
completă ____________________________________________

Vă rugăm să scrieţi adresa completă clar, CU MAJUSCULE
Numărul
de telefon 

____________________________________________

Prin prezenta mă declar de acord ca Turner Entertainment Networks International Limited să folosească, 
copieze, adapteze, modifice, utilizeze şi să publice fotografia şi datele mele constând în nume, prenume, adresă, 
vocea si prestaţia mea, ca parte a concursului TCM HOLLYWOOD, în totalitate sau în parte, fără compensaţie, în 
cazul în care eu sunt ales câştigător al concursului.

Sunt de acord ca Turner Entertainment Networks International Limited să publice fotografia , împreună cu toate 
sau numai o parte din datele mele, în orice mijloace mass-media, din Romania sau din întreaga lume şi că eu nu 
voi avea dreptul la nici o despăgubire, cu exceptia atribuirii premiului castigat.

Turner Entertainment Networks International Limited nu îşi asumă obligaţia de a publica sau de a exploata 
datele mele sau orice parte a acestei aplicaţii.

Semnat _____________________________

Data_____________________________


