
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI FOTO “ZÂMBETE DIN HIPP BABYCLUB” 

 

SECŢIUNEA 1 - PRECIZĂRI PRELIMINARE: 

(1) Organizatorul Concursului este S.C. HIPP ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Strada 
Dimitrie Onciul, nr. 18, et. 3, ap.6, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/22943/2007, având cod unic de înregistrare RO22882535, având cont bancar nr. RO34 
RZBR 0000 0600 0994 4706 deschis la Raiffeisen Bank- Sucursala Mosilor, numita in cele ce 
urmeaza “Compania”.  

(2) Regulamentul oficial al Concursului Foto  “Zâmbete din HiPP BabyClub” este numit în 
cele ce urmează “Concurs” si intră în vigoare la data de 27.01.2020 şi este aplicabil celor 
care se înscriu la Concurs, începând cu această dată și până la data de 31.03.2020, data de 
finalizare a tuturor procedurilor ce implică prezentul Concurs. Perioada efectivă de înscriere 
în Concursului fiind: 27.01.2020 - 31.03.2020. Înainte de începerea Concursului și după 
încetarea duratei Concursului, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu 
conferă dreptul de a participa la Concurs. 

(3) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în 
România. Decizia de derulare a Concursului, conform regulilor din prezentul Regulament 
oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii înscrişi în site, participanți care se 

înscriu în Concursul Foto “Zambete din HiPP BabyClub” accesând pagina destinată 
Concursului, ce este disponibilă doar membrilor înscriși în HiPP BabyClub. 

(4) Înscrierea la Concursul Foto “Zâmbete din HiPP BabyClub” presupune cunoaşterea şi 
acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial. 

(5) Compania îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile 
legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. 
Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe pagina 
de website dedicate Concursului, în secţiunea “Regulament Concurs Foto – Zâmbete din 
HiPP BabyClub”. 

(6) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. 
Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament oficial.  

SECŢIUNEA 2 – INFORMAŢII DESPRE CONCURSUL FOTO “ZÂMBETE DIN HIPP BABYCLUB” 

(1) Membrii HiPP BabyClub se pot inscrie la concursul foto accesand pagina de website 
dedicata Concursului https://www.hipp.ro/concurs-foto/cum-functioneaza/ . Înscrierea 
constă în accesarea butonului “Încarcă fotografie acum”, selectarea unei fotografii ce 
corespunde tematicii Concursului și care respectă regulile de încărcare menționate pe 

https://www.hipp.ro/concurs-foto/cum-functioneaza/


pagina dedicată concursului:  Fotografia trebuie să fie în format jpg și nu trebuie să 
depășească dimensiunea de 4MB. Utilizatorii care încarcă fotografii declară că dețin 
drepturi nerestricționate asupra fotografiilor și prin urmare sunt de acord ca acestea să fie 
adăugate online împreună cu datele informațiile suplimentare oferite de utilizatori pe 
parcursul concursului foto. Pentru protecția copiilor dumneavoastră, nu vom publica 
fotografii în care  aceștia apar în ipostaze necorespunzătoare. Toate câmpurile din 
formularul de înscriere marcate cu * sunt obligatorii. Fotografia va fi vizibilă în secțiunea 
dedicată Concursului după ce a fost verificată de echipa HiPP și validată. Participantul va fi 
informat prin e-mail (la adresa de e-mail pe care a utilizat-o pentru a se înscrie în HiPP 
BabyClub) dacă fotografia a fost acceptată sau respinsă. 

(2) Data până la care se pot face înscrieri în Concurs este 31.03.2020 (ora 24.00) - după 

această dată nu se va mai putea face nicio înscriere. Organizatorul va dezactiva de pe site 
formularul de înscriere și va anunța finalizarea etapei de înscriere la Concurs. 

(3) 3 dintre participanti vor putea castiga la finalul Concursului, prin tragere la sorți, câte un 
set NUK “Bine ai venit”. Câștigătorii vor fi anunțati prin e-mail de către Organizator că au 
fost desemnați câștigători. 

(4) Fiecare participant are dreptul să participe o singură dată la prezentul Concurs, pe 
întreaga durată de desfășurare. 

 (5) Valoarea premiilor oferite in cadrul Concursului este de 300 RON TVA inclus. 

SECŢIUNEA 3 – ÎNSCRIEREA ÎN CONCURSUL FOTO “ZÂMBETE DIN HIPP BABYCLUB”: 

(1) Prezentul Concurs se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în 
România, care sunt inregistrati in HiPP BabyClub.  

(2) Pentru participare, fiecare persoană trebuie să fie membru HiPP BabyClub și să 
completeze în mod corect și complet formularul de înscriere, ce conține următoarele 
câmpuri: 

a)  Selectează fotografie 

b)  Comentariul dumneavoastră la fotografie 

c)   Numele copilului 

d)   Particip la acest concurs foto și accept ca HiPP să mă informeze prin e-mail în cazul în 
care sunt câștigător. 

(3). Toate câmpurile sunt obligatorii. 

(4) Fiecare persoană care completează corect și complet formularul de participare, va primi 
următorul mesaj de confirmare: “Fotografia trimisă de dumneavoastră va fi verificată de 



Echipa Online HiPP și va fi publicată în următoarele zile dacă respectă regulile concursului. 
Vă anunțăm printr-un e-mail când fotografia este vizibilă pe website. Mult succes!”  

(5) În cazul in care fotografia încărcată nu corespunde regulilor Concursului, fotografia va fi 
respinsă din Concurs și participantul va primi următorul e-mail: “Dragă participant al 
concursului foto, din păcate, fotografia dumneavoastră nu a fost aprobată întrucât nu 
corespunde regulilor Concursului. Vă rugăm să încercați din nou! Vă mulțumim că ați vizitat 
pagina noastră! Cu stimă, Echipa HiPP” 

(6) Premiul oferit la Concursul Foto “Zâmbete din HiPP BabyClub” este strict personal, 
acordat persoanei care a completat formularul de înscriere și a cărui participare a fost 
validata și participantul a fost desemnat câștigător, prin tragere la sorți, și nu poate fi cedat 

unui terţ. Câștigătorii nu pot desemna alte persoane care să îi substituie. 

(7) Premiile oferite la Concurs NU pot fi în niciun caz convertite în bani. Orice vânzare sau 
schimb de produse acordate în Concursul Foto “Zâmbete din HiPP BabyClub” este interzisă 
pentru participanți. 

SECȚIUNEA 4 - INFORMAŢII DESPRE PROCESUL DE VALIDARE ÎN CONCURS 

(1) Fiecare membru HiPP BabyClub care completează corect și complet formularul de 
participare, va primi următorul mesaj de confirmare: Fotografia trimisă de dumneavoastră 
va fi verificată de Echipa Online HiPP și va fi publicată în următoarele zile dacă respectă 

regulile concursului. Vă anunțăm printr-un e-mail când fotografia este vizibilă pe website. 
Mult succes!  

(2) Formularul de participare la Concurs va fi activ în perioada 27.01.2020 – 31.03.2020 și 
poate fi accesat doar de membrii HiPP BabyClub. 

(3) Participanții a cărora înscriere a fost validată și care au fost desemnați câștigători, vor fi 
anunțați prin e-mail despre desemnare, urmând să trimită prin e-mail la adresa 
office@hipp.ro  o copie de pe buletinul de identitate. 

(4) Valoarea premiilor oferite în cadrul Concursului este de 300 de lei TVA inclus. Câştigătorii 
contactaţi au dreptul de a răspunde solicitărilor Organizatorului în termen de 3 zile 

calendaristice.  În caz contrar se vor contacta rezervele.  Premiile vor fi trimise în termen de 
5 de zile lucrătoare din momentul validării câştigătorilor.  

(5) Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda 
contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu 
(prin refuzul unui câștigător însemnând că acea persoană nu dorește să intre în posesia 
premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc), sau în cazul imposibilității 
validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a 
premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece 
la validarea altui câștigător. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câștigător 

mailto:office@hipp.ro


un alt participant, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile 
rămase neacordate.  

(6) Premiul va fi livrat prin curier la adresa poştală furnizată de participant. Costul expedierii 
cade integral în sarcina Organizatorului. 

(7) De la momentul expedierii coletului, livrarea depinde exclusiv de firma de curierat. 
Compania nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune, furt sau pierdere, sau 
orice alt eveniment care intervine după semnarea AWB-ului de la curier.  

SECȚIUNEA 5 - VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

(1) Participanții care au fost desemnați Câștigători vor fi contactați de către Organizator  

prin e-mail la adresa de e-mail mentionata in formularul de inscriere la Concurs, în 

intervalul orar 09.00 – 18.00, în primele 2 zile lucrătoare de la momentul tragerii la 

sorți. 

 

(2)  În cazul în care, din motive independente de Organizator, aceasta nu reușește să intre 

în contact prin e-mail cu Câștigătorul premiului, Organizatorul va contacta rezervele, 

succesiv, în ordinea în care au fost extrase. De la data primului e-mail și până la decizia de 

invalidare, nu pot trece mai mult de 2 zile. 

 

(3) Pentru a fi validat drept Câștigător, Participantul desemnat prin tragere la sorţi va 

furniza Organizatorului informațiile solicitate în legătură cu participarea sa la Concurs, în 

termen de maxim 2 zile de la momentul anuntarii castigului prin e-mail, după cum 

urmează: nume, prenume, adresă de livrare, copie carte de identitate. 

 

(4) Câștigătorii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulament sau care, din orice 

motiv nu trimit documentele de validare în condițiile descrise de Regulament, în termen de 

maximum 2 zile lucrătoare de la contactarea acestora, vor fi invalidaţi și se va apela la 

rezerve, în ordinea extragerii lor prin random.org, urmând ca și acestea să parcurgă 

procesul de validare. Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte 

beneficii potențialilor câștigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele 

Regulamentului. 

 

(5) Orice eroare referitoare la datele furnizate de către Câștigători nu atrage răspunderea 

Organizatorului. Organizatorul nu pot fi ținut răspunzător pentru situația în care, datorită 

datelor eronate oferite de Câștigător, premiul nu ajunge la acesta. 

 

(6) Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru diferite situații pe care Câștigătorul le 

poate întampina în cadrul revendicarii premiului. Câștigătorul intră în posesia premiului 

prin semnarea unui proces verbal de predare-primire, întocmit de către Organizator. 



 

(7) Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor 

premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda 

drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.  

 

(8) Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri/servicii. În cazul refuzului vreunui 

potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că 

respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de 

atribuire a premiului, iar premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această 

dată condițiile de validitate de către Câştigătorul rezervă. În cazul în care după finalizarea 

Concursului rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai 

atribui. 

 

(9) Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maximum 2 zile 

de la data la care Agenția l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă 

potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie 

rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către 

Câştigătorul rezervă. 

 

(10) În cazul în care Câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de 

exercițiu,  aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul 

curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, 

potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din 

acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice 

natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Concurs. 

(11) Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu 

contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu. 

 

(12) La finalul campaniei, în termen de 2 zile lucrătoare de la validarea ultimilor câștigători, 

Organizatorul va anunța lista finală a câștigătorilor prin intermediul paginii 

https://www.hipp.ro/concurs-foto/castigatori/  

 

(13) Valoarea totală a premiilor este de 300 lei, TVA inclus, neincluzând sumele cu titlu de 

impozit ce se reţin şi se virează conform prevederilor Normelor de aplicare ale impozitul 

aferent veniturilor obţinute de către Câştigători din premiile Campaniei, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Plata acestor impozite va cădea exclusiv 

în sarcina Organizatorului. 

 

SECŢIUNEA 6 – DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI: 

https://www.hipp.ro/concurs-foto/castigatori/


(1) Regulamentul este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de 
desfăşurare a Concursului accesand https://www.hipp.ro/concurs-foto/cum-functioneaza/  , 
în Secțiunea “Regulament Oficial” 

 (2) Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui act adiţional la acesta. 
Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la 
cunoştinţa participanților, în acelaşi mod ca şi prezentul Regulament oficial. 

SECŢIUNEA 7 - LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ: 

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanții la Concurs se vor rezolva pe 
cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 

instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Companiei. 

(2) HIPP ROMÂNIA S.R.L. este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă 
de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs sau 
imaginea Companiei. 

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de 
foloase necuvenite, Compania are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor 
persoane, pe baza dovezilor existente.  

SECŢIUNEA 8 - RESPONSABILITATE: 

(1) Participarea la această Concurs implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a 
prezentului Regulament oficial. 

(2) Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru: 

a. situaţiile în care participanții nu pot fi contactaţi la datele de contact trimise/înregistrate; 

b. corectitudinea datelor înregistrate de participanți în formularul de înscriere la Concurs; 

c. eventualele cheltuieli suportate de către participanți în legătură cu aceast Concurs. 

(3) Participanţilor nu le este impusă nicio altă cheltuială directă sau indirectă suplimentară.  

SECŢIUNEA 9 - FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT: 

(1) Conform legislaţiei în vigoare, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, 
imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu 
poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite 
obligaţii în baza acestui Regulament. 

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parţial 
executarea prezentului Regulamentului, Organizatorul  va fi exonerat de răspunderea 

https://www.hipp.ro/concurs-foto/cum-functioneaza/


privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi 
împiedicată sau întârziată. 

SECŢIUNEA 10 - DISPOZIŢII FINALE: 

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care participanții la 
Concurs trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la 
Concurs. 

(2) Valoarea aproximativă a produselor  individuale oferite în prezentul program este de 300 
RON si nu sunt subiect de impozit pe venit. 

(3) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale 
Organizatorului, acestea fiind obligatorii pentru toţi participantii. 

(4) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul Concursului, care este de 
natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este 
considerată nulă şi neavenită. 

(5) Eventualele contestaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe adresa 
Companiei în termen de maxim 30 de zile calendaristice de când şi-au produs efectele. După 
această dată, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie. 

(6) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice 
acest demers, altfel Organizatorul le va respinge, fără vreo altă formalitate. 

(7) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, 
Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată 
tardivă. 

(8) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din 
partea Organizatorului în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii. Decizia 
Organizatorului va fi definitivă pentru contestatar. 

HiPP ROMÂNIA S.R.L.  

Ianuarie 2020 
 


