Regulamentul Concursului Proiect de Succes 2007
Articolul 1. Organizator
Organizatorul concursului Proiect de Succes 2007 este GRAITEC Roumanie SRL înmatriculată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/6097/1999, cod fiscal R11944586, cu sediul social declarat în Str. Sebastian nr. 88,
Lotul 15, Corpul B, C, Parter şi Etaj 1, Sector 5, Bucureşti.
Articolul 2. Participanţi
Pot participa la concurs toate persoanele fizice sau juridice române, care sunt clienţi GRAITEC Roumanie şi
utilizatori ai programelor Advance Beton, Advance Metal, Advance Design, Arche sau Effel.
La concurs o persoană poate participa cu un număr nelimitat de proiecte.
În cazul în care participantul este o persoană juridică, formularul de participare trebuie semnat şi ştampilat de
administratorul societăţii. În această situaţie, dacă proiectul este câştigător şi dacă este necesar, administratorul
societăţii va remite organizatorului o adresă prin care se specifică numele persoanelor fizice ce vor beneficia de
premiu.
Nu pot participa la acest concurs angajaţii organizatorului, ai grupului de firme GRAITEC, ai companiilor
implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului, ai canalelor media participante, precum şi membrii familiei
extinse ale acestora.
Articolul 3. Procedura concursului
Concursul se va desfăşura în perioada 15 noiembrie 2007 – 15 ianuarie 2008, putând fi prelungit ulterior.
Premiile se vor acorda ca urmare a deliberării juriului în conformitate cu cele stipulate la articolul 6.
Articolul 4. Condiţii de validitate
Pentru ca un proiect să fie considerat valid este necesară completarea unui dosar de participare, care include:
¾ formularul de înscriere completat
¾ modelul în format specific aplicaţiilor GRAITEC
¾ imagini şi fotografii ale proiectului (de preferinţă în format digital).
Articolul 5. Premiile şi acordarea lor
Premiile oferite sunt următoarele:
¾ Premiul I - Excursie de 7 zile în Insulele Grand Canare pentru 2 persoane
Se asigură transport cu avionul, cazare la un hotel de 4 stele, în regim de demipensiune în perioada 24.03.2008
- 30.04.2008. Alegerea perioadei se va face de comun acord cu câştigătorul în limita locurilor disponibile.
Nu sunt incluse taxele de aeroport şi asigurarea medicală.
¾ Premiul II - Weekend la Budapesta pentru 2 persoane
Se asigură transportul cu avionul, 2 nopţi cazare la hotel de 3 stele plus, în regim de demipensiune şi seară
surpriză: croazieră pe DUNARE (cu cină) pentru 2 persoane în perioada 01.03.2008 - 31.03.2008.
Alegerea perioadei se va face de comun acord cu câştigătorul în limita locurilor disponibile.
Nu sunt incluse taxele de aeroport şi asigurarea medicală.
¾ Premiul III - Mentenanţă gratuită timp de 1 an pentru toate produsele GRAITEC achiziţionate
de câştigător: Advance Metal, Advance Beton, Advance Design, Arche sau Effel.
Premiile vor fi suportate de către GRAITEC Roumanie.
Organizatorul se obligă ca, pe baza datelor de identificare furnizate de către participanţi, să-i contacteze pe
aceştia în termen de 48 de ore de la publicarea câştigătorilor. Acest termen poate fi depăşit în situaţii
independente şi mai presus de diligenţele organizatorului cu cel mult 48 de ore.
Înmânarea premiilor câştigătorilor se va realiza de către conducerea GRAITEC Roumanie.
Termenul de revendicare al premiilor este de 5 zile calendaristice de la data informării câştigătorului.

Premiile nu se pot echivala cu valoarea lor în bani, nu pot fi transferate unei alte persoane şi nici nu pot fi
înlocuite cu alte produse sau servicii cu excepţia produselor GRAITEC.
Dacă premiul nu a fost revendicat în termenul indicat anterior, precum şi în cazul în care intervine decesul
persoanei câştigătoare, premiul se va anula.
Organizatorul nu îşi asuma nici o responsabilitate în cazul în care unul sau mai mulţi câştigători ai premiilor
puse în joc nu pot beneficia de premiile obţinute din motive independente de organizator (situaţiile incluzând dar
nelimitându-se la interdicţie de intrare în Spania / Ungaria, anularea zborurilor, calamităţi naturale, etc.).
Organizatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care din motive independente de el premiile nu mai
pot fi achiziţionate, el asumându-şi dreptul de a încerca înlocuirea premiilor menţionate cu altele echivalente.
Articolul 6. Desfăşurarea concursului
După terminarea perioadei de înscriere a proiectelor, se va alcătui un juriu format din:
¾ cadre didactice ale facultăţilor de construcţii din ţară
¾ specialişti din cadrul departamentului tehnic GRAITEC Roumanie
¾ managerii de proiect ai programelor GRAITEC:
o Joseph Pais – Advance Design / Arche / Effel
o Hervé Delfosse – Advance Beton
o Heiko Graf – Advance Metal
¾ reprezentanţi ai managementului grupului GRAITEC.
Juriul va evalua dosarele depuse în funcţie de următoarele criterii:
¾ complexitatea proiectului
¾ dificultăţile tehnice întâmpinate
¾ utilitatea socială a proiectului
¾ design-ul deosebit / arhitectura de excepţie
¾ utilizarea mai multor pachete software GRAITEC pentru realizarea proiectului (de exemplu Advance
Design pentru calcul şi Advance Metal pentru detaliere)
¾ suprafaţa desfăşurată
¾ efortul depus pentru realizarea proiectului
Se vor acorda punctaje pentru fiecare din aceste criterii.
Clasamentul final va fi prezentat conducerii GRAITEC Roumanie urmând ca aceasta să-l valideze şi să dispună
anunţarea câştigătorilor.
Data limită de publicare a câştigătorilor este 15 februarie 2008.
Anunţarea câştigătorilor se va face prin telefon şi în paginile site-ului www.graitec.com/ro.
La acordarea premiului, câştigătorii trebuie să prezinte un act de identitate care să confirme datele furnizate la
telefon.
Articolul 7. Taxe şi impozite
Valoarea premiilor nu cuprinde şi impozitul datorat de câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
Articolul 8. Publicitatea concursului
Pe site-ul web al organizatorului va apărea un anunţ special de promovare, precum şi regulamentul de concurs.
Regulamentul oficial al concursului va putea fi obţinut în mod gratuit de pe site-ul organizatorului.
Detalii suplimentare privind concursul se pot obţine la telefon 021/ 410 0119, de luni până vineri între orele
15.00-18.00 (linie cu tarif normal) până pe 15 ianuarie 2008.

Articolul 9. Diverse
Prin înscrierea la concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile prezentului
regulament şi sunt de acord ca datele lor de identificare, datele proiectului şi imagini ale acestuia să fie făcute
publice şi folosite de organizator în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi. Nu vor fi făcute publice
modelele în format specific aplicaţiilor GRAITEC sau în orice alt format care ar permite extragerea informaţiilor
tehnice, organizatorul înţelegând să păstreze confidenţialitatea acestora. Prezentarea proiectului urmează a fi
făcută prin capturi de ecran ale modelului 3D.
Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001. Organizatorul
va folosi datele lor personale doar pentru propriile activităţi de marketing. Organizatorul se obligă ca datele
personale să nu fie difuzate către terţi.
Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului până la data
de 31 august 2008. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

