
          

Regulamentul Concursului de șah 

Nepoți și bunici 

4 Februarie 2017 

 

Asociația Clubul Sportiv Oxygen (Academia de Șah) în parteneriat cu Centrul Comercial 

Veranda, Carrefour și Restaurantul Sushi Terra (sponsorii) vă invită la concursul de șah 

rapid pe echipe “Nepoți și bunici” Editia I 2017 („Concursul”). 

Organizatorul (definit mai jos) va derula Concursul conform prevederilor prezentului regulament 

oficial (“Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii la Concurs. 

Acest Regulament reprezinta un contract incheiat intre Organizator si dumneavoastra, in calitate 

de participant. Prin participarea la aceasta Campanie, sunteti de acord, acceptati in integralitate 

continutul acestui Regulament, in mod expres si neechivoc, si va obligati sa respectati toate 

prevederile Regulamentului, impreuna cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum 

acestea vor fi aplicabile.  

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe pagina oficiala www.academiadesah.ro  . 

Organizator: Concursul este organizat de Asociația Clubul Sportiv Oxygen (Academia de Șah) 

(denumita in continuare „Organizatorul”), cu sediul in Str. Luncsoara nr. 14, Sector 2, Bucuresti, 

Romania, telefon: 0733.970.580 /0733.970.581, adresa de e-mail: office@academiadesah.ro. 

Perioada de desfasurare si programul Concursului: Sâmbătă 4 Februarie 2017, 

dupa urmatorl program: (i) ora 9.30 - primirea participanților; (ii) ora 10.00 - rundele 

I-V; (iii) in jurul orei 14.30 (in 15 minute de la terminarea ultimei runde) - 

festivitatea de premiere. 

Locul de desfasurare al Concursului: centrul comercial Veranda Mall situat in Str. 

Ziduri Mos, nr. 23, sector 2, Bucuresti, în incinta Restaurantului Sushi Terra 

(intrarea Veranda Mall de la patinoar). 

Tip Concurs: Concurs șah rapid pe echipe, ritm de joc – 10 min + 5” / jucător / 

partidă. Sistem de joc: elvețian - 5 runde. 

Inscriere: Înscrierea si participarea la Concurs sunt gratuite, în limita a 60 de locuri disponibile 

(30 echipe). Înscrierea unei echipe la Concurs se realizeaza prin transmiterea unui e-
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mail la adresa veranda@academiadesah.ro, solicitand inscrierea si oferind 

urmatoarele informații: - nume, prenume bunic/bunică; - nume, prenume 

nepot/nepoată; - anul nașterii nepotului; - numele echipei. Ocuparea locurilor se face 

în ordinea înscrierilor (maxim 30 echipe). Termenul limită pentru efectuarea 

înscrierii este vineri 3 februarie 2017, ora 15.00. Organizatorul iși rezervă dreptul de 

a verifica anul nașterii pentru nepoti. Este bine să aveți la dumneavoastră o copie 

după certificatul de naștere al nepotului.  

Echipe: Pot participa urmatoarele categorii de jucători: (i) copii cu vârsta până în 14 

ani (data nașterii după 1 ianuarie 2003) și (ii) bunicii lor, indiferent de varsta. 

Numele fiecărei echipe va fi compus din numele bunicului + prenumele bunicului + 

prenumele nepotului sau alt nume ales de cei doi componenti. O echipă este 

constituită numai din două persoane – un nepot și bunicul/ bunica. 

Materiale si Premii: Materialele pentru Concurs vor fi asigurate de Organizator su 

sponsorii Competitiei, dupa cum va fi cazul. Cele mai bune trei echipe vor fi 

răsplătite cu premii surpriză oferite de Carrefour in ziua Concursului. Nu este 

permisa inlocuirea premiilor sau solicitarea si/sau primirea contravalorii acestora in 

bani sau cedarea premiilor catre terte persoane. O data cu revendicarea premiilor, 

participantii desemnati castigatori vor semna un proces verbal de premiere, atestand 

primirea respectivului premiu. Din momentul semnari procesului-verbal, toate 

riscurile legate de proprietatea/posesia premiului se transfera la respectivul(ii) 

castigator(i). Premiile vor fi acordate sub conditia respectarii Regulamentului si al 

regulilor de joc. Toate echipele vor primi diplome de participare. 

Jurizare si rezultate. Castigatorii, anume cele mai bune trei echipe, vor fi desemnati 

cu ajutorul unui arbitru, urmarind mecanismul sistemului de joc. Rezultatele vor fi 

transmise live pe www.chess-results.com . Sistemul de punctare va fi cel olimpic – 

suma punctelor unei echipe este suma punctelor realizate de membrii echipei. 

Sistemul de joc si imperechere – Sistemul Elvetian. 

Amanarea/Intreruperea Concursului. Concursul va putea fi amanat/intrerupt in 

caz de forta majora sau prin decizie justificata a Organizatorului, sub rezerva 

transmiterii unei notificari prealabile in acest sens participantilor inscrisi. 

Protectia datelor cu caracter personal. Prin participarea la Concurs, va dati 

acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la colectarea si prelucrarea de catre 

Organizator a unor date personale precum nume, prenume, anul nasterii, adresa de 

e-mail, in scopul desfasurarii Concursului, oferirea de premii si diplome. Prelucrarea 

oricaror date personale va fi facuta cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
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circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare (art. 

12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si 

dreptul de opozitie (art.15). Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor 

personale si de a solicita stergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul 

participantilor de a se adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele 

vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, 

expediata la adresa mentionata mai sus. 

Litigii. Orice litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale 

amiabila. Organizatorul si sponsorii nu isi asuma raspunderea cu privire la pretentiile 

tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor. Organizatorul si sponsorii nu isi asuma 

nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila 

sau a retelelor de Internet, respectiv nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati 

in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti. Organizatorul si 

sponsorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care le sunt comunicate informatii 

false sau eronate. 

Alte prevederi. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un 

participant la Campanie, daca va considera ca respectivul participant s-a angajat intr-

un comportament licentios, indecent, impotriva bunelor moravuri si linistii publice, 

nu respecta Regulamentul de Ordine Interioara al Veranda Mall etc. Organizatorul 

isi rezerva dreptul de descalifica acei participanti care, prin actiunile lor, lezeaza, de 

orice maniera, imaginea Organizatorului, a sponsorilor sai si, dupa caz, a celorlalti 

participanti. 

Nu este permis accesul cu alimente și băuturi în incinta restaurantului Sushi Terra.  

Pentru alte informații, va rugam contactati Organizatorul la numarul de telefon 

0733.970.580. 

Vă așteptăm cu drag! 


