Regulament
Concurs ”PoliFEST 2017”
SECȚIUNEA 1.ORGANIZATOR
Organizatorul concursului “PoliFEST 2017” este Universitatea POLITEHNICA din București, cu
sediul în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6,București.
Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru toți participanții.
Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înțeles și este de acord cu
termenii si condițiile prezentului Regulament.
Regulamentul oficial al concursului este disponibil pentru consultare pe site-ul
polifest.pub.ro. Totodată, acesta poate fi consultat și la registratura universității, aflată la sediul
UPB. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba regulamentul, dar nu înainte
de a anunța public participanții.
Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook.
SECȚIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI
Concursul “PoliFEST 2017” se desfășoară la nivelul Universității POLITEHNICA din București în
perioada 06-29 martie 2017, pe pagina de Facebook a UPB (https://www.facebook.com/UPB1818/).
SECȚIUNEA 3. MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
În perioada 06-29 martie 2017, participanții (studenți ai Universității POLITEHNICA din
București) vor trebui să dea like paginii de Facebook a UPB și share public postării cu privire la
Concursul “PoliFEST 2017”.
Pentru a putea participa, trebuie să fie conectați pe dispozitivul lor cu Facebook. Doar dacă
sunt conectați la această rețea de socializare pot participa la concurs.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, orice modificare fiind
adusă la cunoștință publicului sau de a întrerupe oricând desfășurarea concursului, fără drept de
compensare și fără obligație de preaviz.
SECȚIUNEA 4. PREMIILE ȘI MODALITATEA DE ACORDARE
Premiile concursului sunt: locul I – o tabletă, locul II un hard extern și locul III o boxă activă.

Câștigătorii concursului vor fi anuntați în data de 30 martie 2017, printr-un comentariu la
postarea inițială a Concursului “PoliFEST 2017”
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Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi datele și imaginea caștigătorilor concursului în
vederea anunțării publice a numelor acestora, a orașului de domiciliu și a premiilor câștigate, în
conformitate cu legislația în vigoare.
Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorii trebuie să se prezinte pe data de 31 martie,cu
legitimatia sau carnetul de student vizate la sediul Serviciului de Relații Publice și Alumni, din cadrul
UPB.
Premiile vor fi acordate câștigătorilor, cu obligația ca aceștia să îndeplinească următoarele
condiții:
- pot fi declarați câștigători numai studenții din cadrul Universității POLITEHNICA din București
(persoane fizice);
- câștigătorii să nu fie declarați descalificați, ca urmare a nerespectării prezentului regulament.
Premiile nu pot fi convertite în bani și nici nu pot fi înlocuite cu alte premii. Organizatorul își
rezervă dreptul de a decide oricând încetarea concursului sau atribuirea premiilor. În cazul în care
caștigătorul nu confirmă datele de contact sau renunță la premiu, UPB își rezervă dreptul de a oferi
premiul unui alt participant la concurs.
SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este deschis tuturor studenților Universității POLITEHNICA din București (persoane
fizice) cu vârsta de peste 18 ani, cu excepția angajaților UPB. În cazul constatării folosirii unor
conturi de Facebook special create
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