
 

Regulamentul Concursului „Incinge gratarul ca-mi sare mustarul“ 

(in continuare „Regulament“) 

 

1. Descrierea Concursului  

 

1.1 Concursul „Incinge gratarul ca-mi sare mustarul“ este un concurs de divertisment ce se desfasoara 

in cadrul Emisiunii „La Maruta“ (numita in continuare „Emisiunea“) produsa de Pro TV SRL (numita 

in continuare PRO TV). Pentru evitarea oricarui dubiu in cuprinsul prezentului Regulament, prin PRO 

TV se intelege regizorul emisiunii, editorii emisiunii precum si orice alte persoane implicate in 

productia Emisunii din partea PRO TV SRL. 

1.2 Perioada de inscriere: - 03.06-01.07. 2020. 

1.3 Durata Concursului: 22 iunie 2020 – 15 iulie 2020, data in care va avea loc Marea Finala. 

 

1.4 Concursul are caracter eliminatoriu.  

1.5 Concurentii experti in gratare se vor inscrie trimitand o poza si povestea lor pe lamaruta@protv.ro. Un 

reporter  „La Maruta“ va merge sa filmeze acasa la concurentii selectati, insotiti de juriul concursului 

(Chef Orlando Zaharia si actorul Catalin Neamtu) care va nota preparatele gatite de catre concurent. 

Concurentii care au obtinut cele mai mari 3 note se vor califica in finala concursului, care se va 

desfasura in data de  15.07.2020.  

 

1.6 Participantii se afla in competitie pentru premiul Concursului: 

MARELE PREMIU consta in: 

Un gratar BROIL KING Gratar Signet 390 in valoare de 5248 lei , valoare fara TVA.  

2. Conditii de participare la Emisiune 

 

2.1 Participantii vor fi selectati pentru participarea la concurs de catre echipa redactiei Emisiunii, 

apreciata liber de catre acestia, in urma inscrierilor. 

2.2 Pentru a se inscrie la Concurs participantii vor trimite un mail de inscriere catre redactia La Maruta la 

adresa lamaruta@protv.ro pana cel mai tarziu in data de 01.07.2020, care sa cuprinda o fotografie 

si „povestea“ preparatului la gratar inscris in concurs. Inscrierea nu garanteaza in mod automat 

participarea la concurs. 

2.3 PRO TV are dreptul, la libera sa apreciere, ca pe toata perioada de desfasurare a Concursului sa 

refuze orice cerere de inscriere in Concurs sau sa descalifice orice participant. Toate sau oricare din 

deciziile referitoare la refuzul cererilor de inscriere si/sau descalificarea participant vor fi luate de 

PRO TV fara nicio limitare, la libera sa apreciere, deciziile acestuia fiind definitive si irevocabile. In 

acest sens, PRO TV nu are obligatia de a purta vreo corespondenta in legatura cu refuzul cererilor de 

inscriere sau descalificarea Participantilor. 

Vă rugăm ca in mailul de inscriere să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, 

informații legate de originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau de altă natură, de 

sănătate sau de apartenență la un sindicat), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul 

penal.  

Pentru mai multe detalii despre prelucrarea si protectia datelor personale de catre Organizator, candidatii 

pot consulta Politica de Confidentialitate a PRO TV, disponibila la adresa 

http://www.protv.ro/confidentialitate. 

 

mailto:lamaruta@protv.ro
http://www.protv.ro/confidentialitate
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3. Obligatiile Participantilor 

 

3.1. Fiecare participant va respecta instructiunile si indicatiile comunicate de catre Pro TV. 

 

3.2. Participantii selectati vor pune la dispozitie un spatiu in care PRO TV sa poata filma preapararea 

gratarului.  

 

3.3. Participantul ia la cunostinta si este de acord cu faptul ca in cadrul Emisiunii sunt instalate camere 

video care vor inregistra in mod permanent orice actiune a lui.  

 

3.4. Participantul se angajeaza sa se abtina de la activitati care sunt interzise in studioul de televiziune si 

in special de la: 

 expresii obscene si vulgare si comportament violent, 

 comportament indecent, 

 comunicarea in soapta,   

 comportament care ar putea pune in pericol ceilalti concurenti si alte persoane din emisiune, 

 orice actiune care ar putea perturba inregistrarea video si/sau audio a emisiunii,  

 deteriorarea echipamentelor si facilitatilor emisiunii  si a obiectelor personale ale altor 

participanti. 

 Sustragerea obiectelor altor concurenti, echipamentelor, sculelor  

 Este strict interzis consumul substantelor narcotice si/sau cu efect psihotrop. 

 Este strict interzisa folosirea oricaror mijloace de inregistrare audio/foto/video personale 

 Este strict interzisa folosirea oricaror mijloace personale de telecomunicatii  

 

3.5. Participantul se angajeaza sa nu accepte nicio compensatie financiara sau de alta natura in legatura cu 

Emisiunea, de la orice terta persoana. 

 

3.6. Participantii iau la cunostinta faptul ca regulile concursului pot fi modificate in orice moment si 

Concurentul se obliga sa respecte aceste modificari. 

 

4. Modalitate de desfasurare.  

 

4.1 In fiecare editie a Emisiunii din perioada concursului, gratarul fiecarui participant va fi degustat de 

catre un juriu si se vor acorda note (de la 1 la 10). Primii 3 Participanti care au acumulat cel mai mare 

punctaj, vor fi invitati in marea finala. 

 

5. Desemnarea castigatorilor. Inmanarea Premiului Emisiunii 

5.1. Castigatorul va fi desemnat din randul celor 3 participanti la marea finala, in functie de punctajul 

acumulat.  

5.2. Premiul vor fi eliberate numai pe baza de conventie de acordare a premiului, incheiata de 

reprezentantii autorizati ai partilor, in termen de 30 de zile de la data desemnarii Castigatorului. 

5.3. Daca va fi cazul conform legii fiscale in vigoare, PRO TV are obligatia de a calcula, retine si sa 

vireze la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementarilor fiscale in 

vigoare aplicabile in Romania.  
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5.4. Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu Premiul acordat in 

Concurs, cad si raman in sarcina exclusiva a Castigatorului. 

 

6. Modificarea Regulamentului 

 

Pro TV are dreptul in orice moment de a modifica prezentul Regulament, si la libera sa alegere sa 

modifice, extinda, diminueze sau sa inceteze preselectia sau orice alta etapa subsecventa a 

Concursului, inclusiv dar fara a se limita la structura, continutul, regulile, datele de desfasurare sau 

locatiile acestuia, in vederea obtinerii scopului urmarit. 

 

 


