
                       

 

 1 

 
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

"Bucătar real,-" 

 
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI OBIECTIVELE CONCURSULUI 
 
1.1. Competiția "Bucatar real,-" este organizată de SwissPlan.biz S.R.L., cu sediul social 
în Bucureşti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod poștal 061165, 
este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21346/19.12.2006, atribut 
fiscal RO, CUI 20061851, având contul nr. RO18BPOS70106423062RON01, deschis la 
BANCPOST, Suc. Militari, telefon şi fax (021) 430.07.47, e-mail office@swissplan.biz, 
fiind reprezentată legal ca administrator de dl. Corneliu-Alberto Budică denumită în cele 
ce urmează Organizator. 
 
1.2. Competiția are drept obiectiv desemnarea celor mai creativi bloggeri pe temele 
gastronomice propuse de organizatori, respectiv utilizarea în bucătărie a gamei de vase din 
vitroceramică Pyroflam, disponibilă temporar în toate magazinele real,- Hypermarket din 
România. Modalitatea de desfășurare a competiției, premiile și mecanismul de acordare a 
acestora câștigătorilor sunt descrise în secțiunile următoare ale prezentului regulament.  
 
SECŢIUNEA 2. PARTICIPANȚI ȘI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 
 
2.1. Concursul se adresează tuturor persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul sau 
reședința în România, care dețin un site personal, denumit în continuare blog, indiferent de 
tematică, vechimea și/sau traficul de vizitatori ale acestuia.  
2.2. Înscrierea în competiție implică acceptarea prezentului Regulament, care este 
obligatoriu pentru toți participanții. Nerespectarea prezentului Regulament poate avea ca 
efect excluderea participanților în cauză și/sau neacordarea premiilor. Participanții au însă 
dreptul de a se retrage oricând pe parcursul competiției, precum și de a accepta sau refuza 
premiile câștigate. Regulamentul se poate consulta și downloada online de pe website-ul 
www.swissplan.biz (swissplan.biz/RegulamentulCompetitieiDeBloggingBucatarReal.pdf) 
sau pe suport fizic la sediul SwissPlan.biz S.R.L., în Bucureşti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 
102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod postal 061165. 
 
2.3. Este interzisă participarea angajaților societăților organizatoare și a rudelor de gradul I 
ale respectivilor angajați. 
 
2.4. Pentru a fi considerați eligibili, participanții se vor înscrie în competiție conform 
procedurii prezentate mai jos. Persoanele care nu furnizează organizatorilor informațiile 
solicitate în vederea înscrierii în perioada de timp specificată, oferă informații incorecte 
și/sau incomplete sau nu primesc confirmarea explicită privind înscrierea în competiție nu 
sunt considerate participanți la competiție. 
 
2.5. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza participarea la competiție oricărui blog 
care prezintă conținut licențios sau cu un explicit caracter amenințător, abuziv, instigator, 
de harțuire, rasist, antisemit, xenofob, misogin, pornografic sau profanator, care aduce 
atingere bunelor moravuri și/sau drepturilor omului, în general, ori anumitor persoane 
fizice sau juridice, în particular. 
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SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

3.1 Informațiile necesare bunei desfășurări a promoției și monitorizarea acesteia sunt 
publicate pe pagina web http://www.real-hypermarket.ro/pyroflam/concurs-bloguri  

3.2. Participanții se vor înscrie în competiție și își vor publica pe blogurile proprii articolele 
înscrise în competiție, trimițând apoi informațiile necesare jurizării conform procedurii 
prezentate în secțiunile de mai jos ale prezentului regulament. 

SECŢIUNEA 4. DURATA CONCURSULUI 

4.1. Concursul se desfăşoară în perioada 03.05.2012 - 05.06.2012, cuprinzând etapele 
menționate în secțiunea următoare. 
 
4.2. Concursul poate fi prelungit de către Organizator printr-un act adiţional la prezentul 
regulament. 
 
SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
 
5.1. Fiecare participant se poate înscrie în competiție cu mai multe bloguri, dar fiecare blog 
poate participa cu un singur articol pentru fiecare din cele doua etape, în condițiile în care i-
a fost validată înscrierea. Toate articolele participante trebuie să fie redactate în limba 
română. Participarea la a doua etapă a concursului este condiționată de selecția prealabilă a 
blogului în cauza, în cadrul procesului de jurizare. 
 
5.2. În perioada 3-15 mai 2012, participanții se înscriu în competiție trimițând un e-mail 
la adresa concursbucatarreal@swissplan.biz cu următoarele informații: numele complet, 
adresa blogului, adresa de e-mail, data nașterii, adresa de domiciliu corectă și completă 
și un număr de telefon valabil, menționând, totodată, în mod obligatoriu, faptul că au 
citit regulamentul competiției și acceptă condițiile de participare. Lipsa oricăreia din 
informațiile menționate nu permite înscrierea participantului în competiție. Participanții 
acceptați în competiție vor primi prin e-mail, la adresa cu care s-au înregistrat, 
confirmarea înscrierii în competiție. 
 
5.3. După ce au primit confirmarea înscrierii în competiție, participanții redactează și 
publică pe blogul cu care s-au înscris articolul pentru prima etapă, prezentând o rețetă pe 
care ar pregăti-o într-un vas din vitroceramică din gama Pyroflam, ținând cont de calitățile 
vaselor din vitroceramică ale acestei game, așa cum sunt acestea prezentate pe pagina 
oficială, http://www.real-hypermarket.ro/pyroflam/  
 
5.4. După publicarea articolelor, pentru a le înscrie în jurizare, participanții vor trimite un 
e-mail cu linkul articolului la adresa concursbucatarreal@swissplan.biz.  
 
5.5. Între 16 - 20 mai 2012, juriul competiției, prezentat pe pagina competiției, 
http://www.real-hypermarket.ro/pyroflam/concurs-bloguri, va selecta cei mai pricepuți 45 
bloggeri-bucătari dintre participanți, care vor deveni bucătari real,- si vor primi câte un vas 
Pyroflam. 
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5.6. În etapa a II-a a competiției, care se va desfășura în perioada 22-31 mai 2012, 
participanții vor pregăti o rețetă, la alegere, în vasul Pyroflam câștigat și o vor prezenta 
apoi într-un articol publicat pe blogul propriu, al cărui link îl vor trimite, de asemenea, spre 
jurizare, urmând aceeași procedură ca la prima etapă. 
 
5.7. În zilele 1-3 iunie 2012, juriul va selecta primii 3 clasați și implicit câștigătorii 
premiilor pentru cea de-a doua etapă. Pe 4 iunie 2012 câștigătorii vor fi anunțați atât public, 
pe pagina competiției, cât și individual, la adresa de e-mail și/sau la numărul de telefon 
înregistrate la înscrierea în competiție. Pe 5 iunie 2012 voucherele vor fi expediate 
câștigătorilor. 
 
5.8. Participanții consimt să le fie prezentate rețetele înscrise în competiție pe site-ul 
organizatorului real,- Hypermarket, http://www.real-hypermarket.ro, cu menționarea sursei. 
 
SECŢIUNEA 6. JURIZAREA 
 
6.1. Jurizarea articolelor redactate de participanți va fi realizată de un juriu format din 5 
membri, prezentați individual pe pagina competiției: http://www.real-
hypermarket.ro/pyroflam/concurs-bloguri  
 
6.2. Criteriile de jurizare pe baza cărora juriul va nota participanții sunt următoarele:  

1. prezentarea rețetei (text & poză); 
2. iscusimea condeiului (stil exprimare, corectitudine); 
3. creativitatea; 
4. respectarea cerințelor precizate în brieful dedicat participanților, disponibil pe 

pagina competiției http://www.real-hypermarket.ro/pyroflam/concurs-bloguri; 
5. promovarea articolului în social media (Facebook, Twitter, Pinterest etc.) - opțional 

 
6.3. Juriul va acorda fiecărui articol jurizat o notă de maxim 100 de puncte, punctând cu 
maxim 20 de puncte fiecare din cele 5 criterii de jurizare. Simpla descriere a 
caracteristicilor tehnice a vaselor Pyroflam nu va fi punctată. 
 
6.4. Articolele trimise de participanți spre jurizare mai târziu de 15 mai 2012 ora 23:59 
pentru prima etapă a concursului și respectiv după 31 mai 2012 ora 23:59, pentru a doua 
etapă, nu vor fi acceptate spre jurizare. 
 
6.5. Participanții recunosc autoritatea juriului și se angajează să-i respecte decizia, 
indiferent dacă le va fi sau nu favorabilă. Eventualele contestații privind jurizarea vor fi 
insoțite de argumente pertinente și/sau probe care să susțină acuzațiile sau neregulile 
invocate. Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge mesajele licențioase adresate 
juriului. Juriul nu este obligat să-și argumenteze deciziile. 
 
SECŢIUNEA 7. PREMIILE ŞI ACORDAREA LOR 
 
7.1. Pe perioada de desfăşurare a concursului “Bucătar real,-” se vor acorda 48 de premii, 
după cum urmează: 
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În urma jurizării primei etape a competiției, primii 45 de participanți din clasamentul 
rezultat în urma primei runde de jurizare câștigă câte un vas Pyroflam tip caserolă rotundă 
de 2 litri, cu capac, care le va fi expediat la adresa cu care s-au înregistrat în competiție. 
 
La etapa a II-a, primii 3 clasați vor câștiga vouchere pentru cumpărături utilizabile în 
magazinele în orice magazin Real Hypermarket din România, în perioada 5 iunie 2012 - 5 
septembrie 2012.: 

1. Locul I: voucher pentru cumpărături în valoare de 300 RON 
2. Locul II: voucher pentru cumpărături în valoare de 200 RON 
3. Locul III: voucher pentru cumpărături în valoare de 100 RON 

 
Valoarea totală a premiilor este de 6499,5 RON. 
 
7.2. Premiile se vor acorda conform prezentului regulament, câștigătorii fiind desemnați 
prin jurizare de către membrii juriului, care are libertate deplină în evaluarea articolelor 
participante și întocmirea clasamentului.  
 
7.3. Refuzul de a primi premiile sau imposibilitatea de contactare a căștigătorului, 
indiferent de motiv, dă dreptul juriului să desemneze alt căștigător dintre participanți. De 
asemenea, premiile neridicate de câștigători, indiferent de motiv, nu vor fi reexpediate. 
Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care premiile nu ajung la 
destinație sau sunt distruse în timpul manipulării sau livrării de către societatea de poștă sau 
curierat. 
7.4. Organizatorul promoţiei are dreptul să refuze onorarea premiilor sau să pretindă 
returnarea lor, în cazul în care acestea au fost obţinute prin fraudă sau se decopera ulterior 
că participarea s-a făcut fără respectarea regulilor prevăzute în prezentul regulament. 
 
SECȚIUNEA 8. ALTERNATIVELE PREMIILOR  
 

8.1. Căștigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte 
obiecte în schimbul acestora și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor. 
 
8.2. Premiile revin doar câștigătorilor desemnați și pot fi transmise unor terțe persoane doar 
în condițiile prevăzute de lege.  
 
8.3. Participanții care au fost excluși din competiție ca urmare a nerespectării uneia sau a 
mai multor obligații prevăzute în prezentul regulament nu vor primi eventualele premii 
câștigate pe parcursul concursului. Premiile anulate vor putea fi oferite altor participanți 
finaliști.  
 
SECŢIUNEA 9. TAXE 
 
Primirea premiului implică reţinerea de impozit pe premii de către organizatori, în 
conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, în măsura în care premiul acordat unui singur 
câştigător depășește plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). 
Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu acestea, revin în 
exclusivitate câştigătorului. 
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SECŢIUNEA 10. DREPTUL DE AUTOR 
 
10.1. Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările înscrise în 
concurs conțin elemente (texte, imagini, coduri sursă etc.) care încalcă drepturile de autor, 
întreaga răspundere aparținând participantului care a înscris lucrarea în competiție. 
 
10.2. Orice lucrare dovedită ca fiind un act de plagiat, indiferent care este sursa originală, 
constituie motiv de excludere din competiție a participantului care s-a recomandat drept 
autorul respectivei lucrări, decizia aparținând juriului competiției. 
 
SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI  
 

Concursul poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie fortă majoră, caz 
fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din 
motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. 

 
SECŢIUNEA 12. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
12.1. SC SWISSPLAN.BIZ SRL are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal ale 
participanților în baza notificării depusă la A.N.S.P.D.C.P și a înregistrării sale ca operator 
de date, înregistrare înscrisă în registrul de evidență a prelucrarii datelor cu caracter 
personal cu nr 19917 din 05.05.2011.SC real,-Hypermarket România SRL prelucrează 
datele cu caracter personal ale participanților în baza notificării depusă la A.N.S.P.D.C.P și 
a înregistrării sale ca operator de date, înregistrare înscrisă în registrul de evidență a 
prelucrării datelor cu caracter personal cu nr.3441.  
 
12.2. Prin înscrierea la concurs, participanții se declară de acord cu prevederile prezentului 
regulament și sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit, de către societățile 
organizatoare, a datelor lor cu caracter personal, în scopul desemnării câștigătorilor. Orice 
folosire a acestor date în scop de reclamă, marketing și publicitate se va face doar în 
conformitate cu dispozițiile Regulamentului și ale Legii 677/2001 pentru protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date. Datele vor fi dezvăluite angajaților și /sau colaboratorilor Organizatorilor 
implicati în derularea campaniei și pot fi dezvăluite și unor împuterniciți ai Operatorilor, pe 
baza unor clauze de confidențialitate și de asigurarea a păstrării securității datelor. După 
încheierea campaniei și desemnarea tuturor căștigătorilor, datele vor fi arhivate 
(Organizatorii pot dispune arhivarea acestor informații doar pe perioada de timp impusă 
pentru eventuale verificări/contestații legate de prezentul concurs, precum și de 
reglementările în domeniu), iar prelucrarea datelor se va face în conformitate cu dispozițiile 
legale aplicabile. 
 
12.3. Participanții, respectiv reprezentanții lor legali, au dreptul de a obține de la 
Organizator, în mod gratuit, la cerere, următoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau 
ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea în date anonime a datelor a 
căror prelucrare se face fară respectarea legii. Cererea va fi întocmită în formă scrisă, va 
conține justificarea solicitărilor, va fi datată și semnată. Cererile participanților vor fi 
transmise la sediul societății Organizatoare SwissPlan.biz S.R.L, cu sediul social în 
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Bucureşti, Aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et. 8, ap. 99, sector 6, cod postal 061165. În 
cerere participantul poate arată dacă dorește ca informațiile să-i fie comunicate la o anumită 
adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să 
asigure că predarea se va face numai personal. SwissPlan.biz S.R.L va comunica măsurile 
luate în baza cererii primite în termen de 15 zile de la data primirii cererii. 
 
12.4. Tuturor participanților la concursul “Bucătar real,-” le sunt garantate drepturile, în 
conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de 
acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi 
supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. 
 
12.5. Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal 
si să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date 
împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului 
neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. 

12.6. În conformitate cu dispozițiile legale în domeniu, organizatorii  își rezervă dreptul de 
a face publice numele câștigătorilor și câștigul acordat fiecăruia dintre ei în materialele de 
promovare a concursului sau în alte materiale realizate pentru a servi la buna desfășurare a 
concursului. 

12.7. Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor cuprinse în 
materialele trimise de participanți spre jurizare, respectiv articolele participante la concurs. 
 
SECŢIUNEA 13. CLAUZE FINALE 
 
În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu 
privire la desfăşurarea acestei promoții, organizatorii îşi rezervă dreptul de a lua toate 
măsurile legale considerate oportune. 


