
 

  

Regulament Momente Magice Disney  

 

Oferim șansa ca videoclipurile a 60 (șaizeci)  de persoane să se regăsească pe canalele de social media 

Disney și pe postul de televiziune Disney Junior.   

 

Cum să înscrieți un  

videoclip:  Accesați pagina Momente Magice http://concursuri.disney.ro/momente-

magice (și fie vă autentificați în contul existent, fie vă înregistrați pe 

website)  și încărcați videoclipul în linie cu specificațiile oferite. Puteți 

încărca un număr maxim de cinci (5) videoclipuri în perioada campaniei. 

Dacă veți încărca mai mult de cinci (5) videoclipuri, doar primele cinci 

(5) vor fi considerate eligibile.   

  

 Înainte de a încărca videoclipul: 

- Asigurați-vă că acesta nu conține muzică pe funal deoarece nu 

putem folosi materiale ce conțin muzică; 

- Asigurați-vă că aveți focus-ul poziționat corect iar copilul 

dumneavoastră se află în cadru; 

- Asigurați-vă că aveți permisiunea (sau acordul părinților/tutorelui) 

tuturor persoanelor care apar în videoclip;  

- Videoclipurile care sunt filmate profesional, au fost editate sau 

folosesc efecte speciale nu sunt considerate eligibile și vor fi 

descalificate.   

 

 Vă rugăm să luați în calcul că sunt șanse să nu putem folosi videoclipul 

pe canalul nostru TV dacă în cadru apar nume/sigle ale diferitelor brand-

uri. Astfel, vă recomandăm să evitați să purtați haine ce conțin astfel de 

elemente sau să aveți sigle de brand-uri în cadru.   

 

 Înscrierile vor fi moderate, astfel că vă rugăm să nu încărcați în platformă 

materiale care pot fi considerate ofensatoare.   

 

Perioada Campaniei:       05 Mai 2017, ora 12.00 - 26 Mai 2017, ora 12.00    

Restricții privind înscrierea:  Participarea permisă pentru persoanele care locuiesc în România cu 

vârsta de peste 18+ ani.   

 

 

Selectarea videoclipurilor:  În timpul campaniei, Disney va modera toate înscrierile și va selecta 

până la 60 (șaizeci) de videoclipuri semi-finaliste ce vor fi publicate pe 

canalele de social media Disney, pe website-urile Disney  și vor fi redate 

pe canalul TV Disney Junior. Înscrierile selectate vor fi cele care dau 

dovadă de umor, conexiune emoțională, creativitate și valorile brand-ului 

Disney Junior.   

 

 Participanții selectați ca semi-finaliști vor fi contactați pe perioada 

desfășurării campaniei și trebuie să returneze documentele solicitate de 

către Disney până la data de 05 Iunie 2017. Dacă Disney nu poate 

contacta sau nu primește înapoi un răspuns pozitiv până la data de 05 

Iunie 2017, Disney își rezervă dreptul de a nu folosi videoclipurile.   

  

 Participanții semi-finaliști care returnează documentele solicitate vor fi 

publicați pe pagina Momente Magice  și pe paginile de social media 

Disney, inclusiv și fără a se limita la pagina de Facebook Disney Junior 

iar videoclipurile selectate vor fi redate pe canalul TV Disney Junior. Vă 

rugăm să luați în calcul faptul că videoclipurile semi-finaliste nu 

reprezintă în mod automat redarea acestora pe canalul TV Disney Junior.   

 

http://concursuri.disney.ro/momente-magice
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Prin înscrierea în această campanie confirmați (i) că dumneavoastră 

sunteți unicul proprietar al videoclipului înscris, (ii) că videoclipul nu 

reproduce/nu încalcă în mod intenționat drepturile altei persoane iar (iii) 

Disney are dreptul de a reproduce și folosi videoclipul înscris online (și 

publicat pe paginile de social media și pe canal) oriunde în lume fără o 

limitare de timp (în linie cu documentul ce vi se va solicita să îl semnați) 

în vederea continuării campaniei și selectării câștigătorilor (reprezentând 

posibilitatea de a publica datele dumneavoastră personale) și pentru orice 

alte acțiuni cu scopul de a promova aceasta campanie și Disney (inclusiv 

partenerii sponsori).  

Servicii cu clienții/ 

Date de contact: The Walt Disney Company Limited, 3 Queen Caroline Street, Londra, W6 

9PE („Disney”) Pentru orice clarificări vă rugăm să contactați Serviciul cu 

Clienții la concursmomentemagice@disneyjunior.com 
 

Termeni și Condiții Generale  

Prin participarea la concurs, dumneavoastră și, dacă este cazul, părintele sau tutorele dumneavoastră, 

sunteți/este de acord cu cerințele prevăzute în materialele promoționale și cu Termenii și Condițiile 

Generale prevăzute mai jos 

  

1. Eligibilitate. 

a. Trebuie să fiți membru înregistrat și să aveți un cont activ Disney pentru a putea participa. 

b. Dacă nu ați împlinit 18 (optsprezece) ani și puteți participa la concurs (vă rugăm să verificați pe 

pagina de internet deoarece există restricții de vârstă pentru anumite concursuri pe care le 

organizăm) și dacă nu sunteți deja membru înregistrat al Disney, este posibil să avem nevoie de 

permisiunea părintelui sau tutorelui dumneavoastră înainte de a vă putea activa contul și accepta 

înscrierea. Înscrierea dumneavoastră nu va fi valabilă decât dacă vi se activează contul înainte 

de Data limită. Vă rugăm să obțineți întotdeauna permisiunea părintelui sau a tutorelui înainte 

de a vă înscrie și să obțineți permisiunea celui care va suporta costurile înainte de a vă înregistra 

online sau de a suna pentru a vă înscrie.  

c. Nu pot participa angajații (sau rude apropiate) Disney sau ai agențiilor sale sau orice altă 

persoană asociată din punct de vedere profesional cu acest concurs. 

d. O persoană se poate înscrie o singură dată, dacă nu se prevede altfel. Înscrierile prin intermediul 

unor reprezentanți sau terți sau folosirea mai multor identități și adrese de e-mail nu sunt 

permise. Se interzice utilizarea unor sisteme de înregistrare automată, de votare automată sau 

alte programe și toate aceste înscrieri (sau voturi) vor fi descalificate. 

e. Se vor accepta doar înscrierile realizate online, pe pagina de internet a concursului.  Înscrierile 

se vor realiza online până la Data Limită.    

f. Disney își rezervă dreptul de a solicita, în orice moment, dovedirea identității sau de a verifica 

dacă au fost întrunite condițiile de eligibilitate și de a înmâna personal orice premiu 

câștigătorului. 

2. Date cu caracter personal. Pentru a vă putea înscrie, vi se va solicita fie să completați 

numele de utilizator Disney și parola existente fie să vă înregistrați prin comunicarea unor 

date cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în 

conformitate cu Politica actuală de Confidențialitate a Disney (accesați acest link pentru 

consultarea politicii) și pot fi transmise agenților noștri pentru a gestiona organizarea 

concursului, pentru a trimite premii și pentru a permite Disney să promoveze concursul, 

precum și produsele și serviciile oferite de aceasta (inclusiv produsele și serviciile oricărui 

partener care sponsorizează concursul) prin orice mijloc de comunicare, inclusiv, în mod 

nelimitativ, televiziune, mediul online, canale de publicare și platforme de socializare. Datele 

cu caracter personal vor fi utilizate în scopuri de marketing direct doar dacă v-ați exprimat 

acordul cu privire la primirea unor materiale de marketing din partea Disney (este posibil să 

vă fi exprimat deja acordul dacă aveți un cont Disney). 

3. Răspunderea Disney.  

a. Pentru înscrierile online sau votul public online: Disney nu poate garanta accesul continuu, 

neîntrerupt și sigur la pagina de internet și nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio perturbare 

care afectează concursul sau pagina de internet din cauza unor probleme tehnice sau din cauza 

altor evenimente care nu pot fi controlate, în mod rezonabil, de Disney. Dacă există probleme 

tehnice, înscrierile sau voturile vor fi declarate nule și câștigătorul va fi selectat de către un 

juriu. 
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b. Disney a organizat acest concurs cu bună credință însă, în măsura cea mai extinsă permisă de 

lege, nu își asumă nicio răspundere pentru pierderi sau prejudicii care rezultă din participarea 

vreunei persoane în cadrul concursului sau din orice aspect legat de orice premiu acordat. 

Drepturile legale pe care le aveți în calitate de consumator nu vor fi afectate.  

 

4. Confirmarea și acceptarea Premiului. Dacă în orice moment pe durata concursului: trebuie 

să obținem un răspuns de la orice câștigător (sau de la părintele sau tutorele acestuia/acesteia) 

înainte de acordarea premiului și, deși am depus toate eforturile rezonabile pentru a contacta 

persoana în cauză, nu primim răspunsul necesar într-o perioadă rezonabilă (sau până la Data 

răspunsului, dacă aceasta este indicată în regulile de concurs prevăzute mai sus) sau dacă: 

(i) un câștigător (sau părintele sau tutorele acestuia/acesteia) refuză să accepte premiul sau 

(ii) Disney nu poate lua legătura cu părintele sau tutorele câștigătorului sau 

(iii) documentația necesară specificată în regulile concursului nu este primită de Disney până 

la data și ora indicate sau 

(iv) câștigătorul devine indisponibil,  

Disney își rezervă dreptul de a anula orice drept asupra premiului respectiv și de a acorda 

premiul unui alt câștigător desemnat în aceeași perioadă în care primul/primele nume a/au fost 

selectat(e) sau considerate a fi câștigător(oare). Orice premiu care este restituit sau care nu poate 

fi acordat va fi folosit pentru un alt concurs sau va fi acordat în scopuri caritabile. Disney nu va 

avea nicio răspundere față de orice persoană care nu a răspuns. 

5. Acordarea premiului. Nu se acordă numerar sau premii alternative, însă în anumite 

circumstanțe care nu pot fi controlate de Disney (și/sau de orice sponsor partener care acordă 

orice premiu), acesta își rezervă dreptul de a acorda în locul premiului un premiu similar 

având o valoare cel puțin egală cu cea a premiului inițial. Câștigătorii nu vor putea transfera 

sau vinde premiile decât în situația în care un părinte/tutore sau bunic s-a înscris în concurs în 

numele unui copil sau al unui membru al familiei. Dacă nu se prevede altfel în descrierea 

premiului, câștigătorii răspund în mod exclusiv de achitarea oricăror costuri și cheltuieli 

suplimentare asociate revendicării premiului. Disney își rezervă dreptul de a ruga câștigătorii 

(sau părintele sau tutorele) să semneze o declarație scrisă de declinare a răspunderii, de a 

solicita documente care atestă identitatea câștigătorilor și de a verifica înscrierea înainte de a 

acorda orice premiu.  

6. Anulare sau descalificare.  

a. Disney își rezervă dreptul de a descalifica:  

(i) înscrierile realizate după data prevăzută, trimise greșit, incomplete, eronate, pierdute, 

indescifrabile sau nevalabile; 

(ii) înscrierile pentru care nu se obține sau nu s-a obținut aprobarea corespunzătoare din 

partea părintelui; 

(iii) înscrierile cu privire la care participanții sau Părinții, fără a obține în prealabil acordul 

scris al Disney, publică (inclusiv, în mod nelimitativ, pe bloguri și rețele sociale) sau 

discută cu orice terță parte orice informații referitoare la concurs (inclusiv, în mod 

nelimitativ, orice informații în legătură cu concursul sau Disney), exceptând cazul în care 

aceste informații au fost deja făcute publice; 

(iv) atunci când este necesar, participanții care nu divulgă în scris informații complete privind 

orice și toate acțiunile/procedurile de drept civil sau penal aflate în curs de soluționare 

sau care le-au fost notificate și/sau condamnări care trebuie divulgate, de care au 

cunoștință la data începerii concursului; sau 

(v) participanții al căror comportament (și/sau comportamentul Părinților acestora) pe durata 

concursului poate dăuna bunei reputații a Disney (după cum poate decide Disney, la 

libera sa alegere).  

b. Disney își rezervă dreptul de a modifica, suspenda, anula sau pune capăt concursului sau de a 

prelungi sau relua perioada de înscriere sau descalifica orice participant, în orice moment, fără 

notificare prealabilă și va proceda astfel atunci când nu există nicio garanție că un concurs poate 

avea loc în mod corect și just, din motive tehnice, juridice sau din alte motive sau dacă Disney 

suspectează că o persoană a falsificat înscrierile sau rezultatele sau a furnizat informații false 

sau a acționat în orice mod considerat imoral. 

7. Siguranță în ceea ce privește corespondența prin e-mail. În cazul în care Disney dorește să 

vă contacteze (sau să contacteze părintele sau tutorele unui câștigător) în legătură cu înscrierea 

dumneavoastră, vă vom trimite un e-mail de la o adresă care se va încheia cu „disney.com” 

sau vă vom contacta prin telefon, după care vă vom transmite un e-mail. Orice e-mail care 

pare a fi trimis de Disney însă provine de la o adresă care are o altă terminație față de cea 



menționată mai sus (de ex. hotmail.com, yahoo.com etc.) trebuie să fie tratat cu suspiciune și 

transmis Serviciului cu Clienții. NU răspundeți și nu reacționați la un e-mail dacă nu sunteți 

siguri că a fost trimis de Disney. Dacă aveți orice dubii vă rugăm să contactați Serviciul cu 

Clienții. 

8. Publicitate. Câștigătorii pot fi rugați să participe în activități promoționale conexe rezonabile, 

fără remunerație suplimentară și fără a fi necesară obținerea permisiunii suplimentare a 

acestora. Sunteți de acord că Disney poate publica prenumele, inițiala numelui, vârsta, 

orașul/municipiul și/sau o poză a dumneavoastră. 

9. Datele câștigătorilor. Datele câștigătorilor vor fi puse la dispoziție, la solicitare, și pot fi 

publicate în Galeria Câștigătorilor după acordarea premiului/premiilor. Pentru a afla numele 

câștigătorilor (și, dacă este cazul, înscrierile câștigătoare) vizitați Galeria Câștigătorilor Disney 

sau trimiteți o scrisoare timbrată, completată cu adresa corespunzătoare a Serviciului cu 

Clienții, așa cum aceasta este indicată pe prima pagină a concursului, incluzând mențiunea 

„Lista Câștigătorilor” și numele concursului. Din nefericire, nu vă putem restitui orice 

materiale expediate prin poștă. 

10.  Cumpărarea nu este necesară.  

11. Decizia Disney de a selecta orice câștigător este finală și ne rezervăm dreptul de a nu purta 

nicio corespondență în legătură cu nicio chestiune. 

12. Se vor aplica legile din Anglia și Țara Galilor și orice litigii vor putea fi soluționate doar de 

către instanțele britanice. 

 

© Disney 

 


