Regulamentul Concursului „Duelul Miniansamblurilor“
(in continuare „Regulament“)
1. Descrierea Concursului
1.1 Concursul „Duelul Miniansamblurilor“ 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 Durata Concursului: 10 aprilie 2018 – 30 aprilie 2018, data in care va avea loc Marea Finala.
1.3 Concursul are caracter eliminatoriu, pe parcursul de desfasurare a caruia va fi eliminat zilnic cate un
ansamblu participant. In timpul Concursului, ansamblurile vor participa la mai multe probe, in cadrul
carora vor trebui sa demonstreze ca este cel mai bun.
1.4 Cele 12 ansambluri selectate de catre PRO TV vor intra cate 2 in fiecare editie a Emisiunii.
Ansamblul castigator al fiecarei editii va fi ales de catre public, prin vot.
1.5 In urmatoarea etapa a concursului vor merge astfel 6 ansambluri care vor participa la concurs in
acelasi mod, cate 2 in emisiune, publicul votand care dintre ele va merge mai departe. Vor ramane
astfel in cele din urma 3 ansambluri care vor participa in Marea Finala din data de 30 aprilie 2018.
1.6 Ansamblul castigator va fi desemnat prin votul publicului
1.7 Prin termenul de Ansamblu, partile inteleg fiecare persoana fizica cu care PRO TV incheie un
contract de cesiune drepturi („Contract“) in scopul participarii acestuia la Emisiune si la concurs.
1.8 Ansamblurile se afla in competitie pentru premiile Concursului care vor avea o valoare totala bruta,
dupa cum urmeaza:
a) MARELE PREMIU suma de 3191 euro brut
b) Locul al doilea suma de 2197 euro brut
c) Locul al treilea suma de 1063 euro brut.
1.9 Toate Premiile Concursului se vor acorda per Ansamblu, nefiind individuale. Premiile vor fi acordate
de catre PRO TV reprezentantului desemnat de catre fiecare Ansamblu in parte.
2. Conditii de participare la Emisiune
2.1
2.2
2.3
3.

Ansamblurile vor fi selectate pentru participarea la concurs de catre echipa redactiei Emisiunii,
apreciata liber de catre acestia.
Pentru a se inscrie la Concurs Ansamblurile vor trimite un mail de inscriere, insotit de un link de
prezentare, catre redactia La Maruta pana cel mai tarziu in data de 05.04.2018.
Ansamblurile se angajeaza sa puna la dispozitia Pro TV informatii cu caracter personal al membrilor
lor, precum si imagini, inregistrari audio-vizuale personale.
Obligatiile Ansamblurilor

3.1. Fiecare Ansamblu va respecta instructiunile si indicatiile comunicate de catre Pro TV.
3.2. Ansamblurile vor fi prezente in studioul de televiziune comunicat de catre PRO.

3.3. Fiecare membru al Ansamblurilor 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. Fiecare membru al Ansamblurilor 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. Fiecare membru al Ansamblurilor se angajeaza sa nu accepte nicio compensatie financiara sau de alta
natura in legatura cu Emsiunea, de la orice terta persoana.
3.6. Ansamblurile 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. Eliminarea, excluderea, retragerea din Emisiune
4.1 In fiecare editie a Emisiunii din perioada concursului va fi eliminat cate un Ansamblu, in baza votului
telespectatorilor.
4.2 Modalitatea de desfasurare a Emisiunii:
•
•
•
•

Cele 12 de ansambluri selectate de catre PRO TV vor intra cate 2 in fiecare editie a Emisiunii.
Ansamblul castigator al fiecarei editii va fi ales de catre public prin vot va vota care merge
mai departe
In urmatoarea etapa a concursului vor merge astfel 6 ansambluri care vor participa la concurs
in acelasi mod, cate 2 in emisiune, publicul votand care dintre ele va merge mai departe.
Vor ramane astfel in cele din urma 3 ansambluri care vor participa in Marea Finala din data
de 30 aprilie 2018.
Ansamblul castigator va fi desemnat prin votul publicului

4.3 Ansamblul eliminat este de acord ca, la solicitarea Pro Tv, sa revina in Emisiune, fie in calitate de
Concurent, fie ca invitat al Emisiunii (caz in care nu mai concureaza pentru Premiul Emisiunii).

4.4 Ansamblurile se pot retrage din Emisiune exclusiv din motive de sanatate, confirmate de catre un
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medic desemnat de catre Pro TV.
5. Desemnarea castigatorilor. Plata Premiului Emisiunii
5.1. Castigatorii vor fi desemnati din randul Ansamblurilor participante la Emisiune, prin votul
telespectatorilor, in functie de voturile acumulate.
5.2. Premiile 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 Castigatorilor
Emisiunii.
5.3. Daca va fi cazul conform legii fiscale in vigoare, PRO TV are obligatia de a calcula si retine de la
Ansamblul castigator si sa vireze la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform
reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Romania.
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 Castigatorilor.
5.5. In cazul in care Castigatorul desemnat nu accepta Premiul sau nu il revendica in termen de 30 de
zile, PRO TV va putea considera Concursul inchis ca urmare a imposibilitatii de acordare
a premiului catre Castigator, urmand a dispune de valoarea totala a premiului, la alegerea sa
discretionara.
6. Modificarea Regulamentului
Pro TV are dreptul in orice moment de a modifica prezentul Regulament, iar Ansamblurile
Concurente se angajează să respecte Regulamentul modificat de la data notificarii acestor modificari.
Am luat la cunostinta, am inteles si am acceptat prevederile prezentului Regulament.
[NUME IN CLAR]
[SEMNATURA] data: ________________
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