Regulament de participare
Bursa Grolsch @ Școala ADC*RO 2015-2016
Art. 1. Organizatorul provocării „BURSA GROLSCH la Școala ADC” este Școala ADC*RO,
legal reprezentată de Asociația “Art Directors Club România”, cu sediul social ȋn București,
Str. Gheorghe Lazăr Nr.21, Corp A, etaj 1, ap. 3, Sector 1, CIF -29027748, cont
RO54RNCB0072126565630001, deschis la BCR, (denumit în cele ce urmează
„Organizatorul”)

Art. 2. Drept de participare: provocarea se adresează tuturor persoanelor fizice, cu vârsta
peste 18 ani și domiciliul în România. Nu au voie să participe angajații companiilor Asociația
“Art Directors Club România” și SC Ursus Breweries SA și nici soții/soțiile acestora ori rudele
lor de gradul întâi și nici foști absolvenți ai Școlii ADC*RO.

Art. 3. Perioada şi mecanismul:
PERIOADA. Provocarea se desfăşoară în intervalul 14.10 – 15.11.2015 (inclusiv).
MECANISMUL DE ȊNSCRIERE: Pentru a participa, fiecare candidat trebuie să realizeze un
material video de maxim 2 minute, care să răspundă provocării lansate de Grolsch: ”HOW
TO - Make an online tutorial!”. Un candidat se poate ȋnscrie cu maxim 1 material video.
Ȋnscrierile trebuie sa fie individuale, nu pe echipe.
Ȋnscrierea se face printr-un mail trimis pe adresa bursagrolsch@scoalaadc.ro, cu materialul
video realizat ȋnsoțit de un titlu și o scurtă descriere ȋn română (maxim 500 de caractere cu
spații incluse) și date de contact: nume complet, data nașterii, adresa de email și număr de
telefon.
Ȋn perioada 14.10 – 15.11.2015 (inclusiv) oricine, cu vârsta de peste 18 ani şi îndeplinind
condiţiile menţionate mai sus, poate răspunde provocării „Bursa Grolsch la Școala ADC”.

DESPRE MATERIALUL VIDEO:
Lungime: maxim 2 minute

Format: orice tip de fișier acceptat de canalul YouTube (.MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV,
.MPEGPS, .FLV, .3GPP sau .WebM)
Materialul video trebuie să fie un clip de tipul „online tutorial” despre un subiect la alegerea
candidatului, de maxim 2 minute, ȋn care să explice celorlalți un proces de orice natură.
Materialul video trebuie realizat ȋn limba română.
! Conform webopedia.com: An online tutorial is an instructional lesson that leads the user
through key features and functions of things.

ALEGEREA ŞI ANUNȚAREA CȂŞTIGĂTORULUI:

După terminarea perioadei de ȋnscrieri, toate materialele video valide vor fi urcate
ȋntr-un playlist pe canalul de YouTube ADC România. Ȋn perioada 16 – 25 noiembrie
(ora 11 a.m.) candidații trebuie să strângă cât mai multe vizualizări pentru materialul
video cu care s-au ȋnscris.
Primele cinci materiale video ca număr de vizualizări vor merge apoi ȋn etapa finală,
unde vor fi analizate de către tutorii Şcolii ADC*RO, care vor alege un top 3 cu cele
mai bune lucrări. Criterii urmărite: originalitatea, creativitatea, capacitatea de
viralizare a materialului video, respectarea briefului de concurs.
La finalul provocării se va realiza un top 3 cu potențialii beneficiari ai bursei. Ȋn cazul
în care câștigătorul nu este declarat admis în urma testului de admitere la Școala
ADC*RO, premiul va fi acordat primului participant din top 3 care îndeplinește
simultan cele două condiții. Dacă niciunul dintre cei din top 3 nu va fi declarat admis
în urma completării testului de admitere de pe site, Bursa Grolsch nu se va acorda.

FOARTE IMPORTANT:
Toti participanții la concursul pentru Bursa Grolsch trebuie să rezolve cu succes și testul de
admitere al Școlii ADC*RO, care se găsește pe www.scoalaadc.ro și este disponibil până pe
25 noiembrie, ora 23:59.
Câștigătorul bursei va fi anunțat odată cu lista celor admiși, ȋn luna decembrie, nu mai târziu
de 15 decembrie.

Art. 4. Litigii
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs, acestea vor
fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă,
părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române din
Bucureşti, de la sediul Organizatorului.

Art. 5. Regulamentul concursului
Regulamentul prezentului concurs este disponibil în mod gratuit pe pagina
www.scoalaadc.ro.

Art. 6. Diverse
Prin înscrierea la provocarea din intervalul stipulat în prezentul regulament, participanţii sunt
de acord cu prevederile acestuia şi sunt de acord ca numele lor să fie făcute publice potrivit
legislaţiei în vigoare. Prin înscrierea la provocarea „Bursa Grolsch la Școala ADC!”,
participanții sunt de acord să doneze dreptul de imagine și, subsecvent, de folosire a
acesteia brandului Grolsch, în scopuri comerciale, de promovare etc.
Organizatorul își alocă dreptul de a refuza ȋnscrieri care aduc un afront vizibil bunului simț
sau care discriminează ȋn orice fel sau lucrări care nu aparțin candidatului care face
ȋnscrierea.
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile eronate, incomplete,
transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod.
Materialele video prezentate în cadrul provocării nu trebuie să:
- Calomnieze, hărţuiască, spioneze, ameninţe sau să violeze în vreun fel drepturile legale ale
altora.
- Conţină injurii sau un limbaj care poate ofensa.
- Încalce legea sau să instige la activităţi în afara legii. Include publicarea, postarea,
distribuirea sau diseminarea oricărei informaţii defăimătoare, obscene, indecente, confuze
sau ilegale.
- Facă publicitate comercială pentru produse sau servicii, ȋn special alte băuturi alcoolice.
- Includă date personale de contact: număr de telefon, email, adrese poştale
- Descrie sau încurajeze activităţi care ar putea să pună în pericol siguranţa sau starea de
bine a altora.
- Fie făcute de o persoană sub vârsta legală pentru consum de alcool.

- Să prezinte / arate / expună minori.
- Prezinte abuzul de alcool sau iresponsabilitatea în consum într-o lumină pozitivă.
- Încurajeze consumul de alcool la volan, operând orice fel de maşinărie sau în timp ce
desfăşoară alt gen de activitate care presupune concentrare pentru a evita accidentele.
- Implice faptul că alcoolul aduce orice fel de beneficii de sănătate.
- Implice faptul că a consuma alcool este esenţial pentru succesul în afaceri, sport, academic
sau social.
- Implice faptul că Grolsch sau altă băutură sunt bune datorită conţinutului ridicat de alcool.
- Condamne pe oricine alege să nu consume alcool.
- Vorbească despre consumul de alcool în legătură cu comportamente ilegale sau
antisociale.
Art. 7. Încetarea înainte de termen a provocării
Activitatea poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce
constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive
independente de voinţa acestuia, de a continua provocarea sau printr-o decizie unilaterală a
Organizatorului.

