Organizatorul Concursului
Organizatorul concursului este 
SC NYS EXPERIENCE SRL
. cu sediul in 
Str. Ocna Sibiului
4648, et. 3, cam.1, incap 8, Bucuresti 1, 014011
, inregistrata la Registrul Comertului sub
J40/1342/14.02.2012
, Cod Unic de Inregistrare 2
9704683
, numar de inregistrare in registrul
de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal: 2
6931
, capital social 1
000 lei
,
reprezentata legal de Camil Perian, in calitate de Director General, numita in cele ce urmeaza
"Organizatorul".
Scopul concursului
Acest concurs se desfasoara in conditiile legii si are ca scop promovarea utilizarii aplicatiilor
pentru platforma Android, aplicabile pe segmentul smartphones si dezvoltarea pietei pentru
construirea de aplicatii.
Durata si locul de desfasurare
Concursul se va desfasura intre 3 martie 2015 - 26 aprilie 2015 pe site-ul
www.utok.ro/app-genius cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Definitii
In acest regulament termenii urmatori au, acolo unde nu este precizat altceva, sensul care le
este dat in acest articol:
● Android
Sistem de operare dezvoltat si lansat de compania Google Inc., cu toate versiunile ulterioare
ale acestuia
● Dezvoltator
Persoana fizica de cetatenie romana ce detine cunostinte necesare pentru a crea aplicatii
Android.
● Concurent
Dezvoltatorul de aplicatii care participa la concursul care face obiectul prezentului
regulament.
● Aplicatie
Software construit pentru telefoanele Android, compatibil si functional pe versiunile Jelly
Bean (4.1, 4.2, 4.3) si KitKat (4.4)
● Site
Grupare de pagini web formate din texte, imagini fixe si imagini in miscare care desemneaza
un serviciul accesibil pe internet la adresa: www.utok.ro/app-genius
● Selectie finala de aplicatii

Un numar nedeterminat de aplicatii selectate de juriu din totalitatea aplicatiilor validate de
catre Organizator.
Dreptul de participare si modul de desfasurare
Acest concurs se adreseaza oricarui cetatean roman, indiferent de ocupatie, statut social, sex
sau nationalitate, care au implinit varsta de 14 ani, pana la data participarii la concurs,
inclusiv. Minorii cu varsta intre 14 si 18 ani pot participa la concurs numai cu acordul
parintilor sau tutorelui legal.
Scopul concursului este sustinerea dezvoltatorilor locali de aplicatii pentru telefoanele mobile
si incurajarea inovatiei in beneficiul clientilor UTOK utilizatori de smartphones.
Pentru a putea participa la concurs, orice Concurent trebuie sa ataseze fiecarei propuneri/
concept de aplicatie urmatoarele:
● Datele de contact ale dezvoltatorului aplicatiei (nume, prenume, adresa de
email,numar de telefon)
● Minim o imagine, maxim 6 care vor prezenta conceptul grafic al aplicatiei,
reprezentative pentru modul de utilizare al acesteia
● Descrierea detaliata a conceptului
● Sa incadreze aplicatia sa intr-una dintre categoriile specifice pentru Google Play Store
si categoriile de produse cu care va fi compatibila
● Pretul estimat al aplicatiei
● Daca aplicatia va fi contine mesaje publicitare sau nu
Nu pot participa la concurs angajatii Organizatorului, angajatii partenerilor UTOK sau angajatii
agentiilor implicate in acest proiect, precum si rudele acestora pana la gradul II inclusiv.
Jurizarea aplicatiilor va avea loc intre 20 aprilie 2015 - 26 aprilie 2015 dupa cum urmeaza:
● Toate aplicatiile primite la concurs vor fi triate si validate de catre Organizator conform
termenilor si conditiilor acestui regulament.
● Toate proiectele de aplicatii vor fi triate si validate de catre Organizator conform
termenilor si conditiilor acestui regulament.
● Aplicatiile ramase in concurs vor fi expuse pe pagina de internet a concursului.
● Intre 20 aprilie 2015 - 26 aprilie 2015 vizitatorii paginii de internet a concursului vor
putea vota aplicatia preferata.
● Toate aplicatiile ramase in concurs vor fi puse la dispozitia unui juriu stabilit de catre
Organizator, alcatuit din 3 membri.
● Juriul va face Selectia finala de aplicatii din care vor desemna aplicatiile nominalizate,
luand in considerare media notei oferite de juriu si votul vizitatorilor astfel:
● 40% votul vizitatorilor
● 60% votul juriului

Criteriile care vor sta la baza jurizarii sunt urmatoarele:
Idei de aplicatii:
● utilitatea pentru client / fun factor - 30%
● originalitatea ideii 35%
● fezabilitatea implementarii - 20%
● storyboard/specificatii - 15%

Termeni si conditii
Aplicatiile trimise de catre Concurenti trebuie sa indeplineasca toate conditiile acestui
regulament.
Nu vor fi acceptate Aplicatiile care:
● nu se incadreaza in tematica concursului;
● contin injurii;
● contin orice forma de violenta sau prezinta scene in care se produce durere cuiva,
scene de violenta sexuala sau de cruzime;
● sugereaza incalcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata;
● promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica sau sociala;
● au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
● pot aduce prejudicii unei persoane, afaceri sau intreprinderi;
● sunt protejate de drepturi de autor care nu apartin Concurentului, ci unei terte parti;
● contin publicitate sau materiale promotionale ale unor competitori directi sau indirecti
ai Organizatorului;
● prezinta citate ale unor persoane publice sau celebritati, cu exceptia cazurilor in care
exista acordul expres al acestora.
Concurentii isi dau acordul privind prezentarea aplicatiilor pe site-ul www.utok.ro/app-genius
si utilizarea lor in materiale de comunicare. Totodata, prin participarea la acest concurs, se
subintelege si acordul privind arhivarea aplicatiilor si a datelor de contact de catre
Organizator si posibilitatea includerii aplicatiilor in viitoarele modele de smartphones UTOK.
Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot
aparea ca urmare a participarii cu aplicatii la acest concurs. In cazul in care Concurentul este
minor, raspunderea pentru Aplicatiile transmise precum si pentru orice consecinte ce ar putea
decurge din participarea la acest concurs va reveni parintelui/ocrotitorului legal conform
legislatiei civile.
Organizatorul are urmatoarele drepturi:
● in plus fata de conditiile de mai sus pe care toate Aplicatiile trimise trebuie sa le
indeplineasca, acestea vor mai fi supuse unui proces de triere de reprezentantii
organizatorului, dupa care vor fi publicate pe site-ul www.utok.ro/app-genius.

● sa nu considere trimiterea unui articol drept o garantie ca un Concurent va participa la
concurs, Organizatorul avand dreptul sa refuze un articol daca aceasta nu respecta
toate prevederile acestui regulament, fara a fi obligat sa justifice Concurentilor decizia
luata;
● sa anunte autoritatile competente in cazul in care Aplicatiile trimise la concurs instiga
la incalcarea legii;
● Organizatorul are dreptul de a sterge din pagina web a concursului si de pe
www.utok.ro/app-genius orice material, fara a anunta Concurentii si fara a oferi niciun
fel de daune.
● Sa modifice oricand Regulamentul, Termenii si Conditiile competitiei
Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere in una din urmatoarele situatii
exemplificative, dar fara a se limita la acestea:
● pierderea statutului de participant sau castigator cauzate de intarzierile inscrierilor pe
website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului,
respectiv pierderile aplicatiilor in sine, intarzierea inscrierii sau orice alte probleme
cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;
● pierderea statutului de castigator in cazul in care castigatorul desemnat in cadrul
primei categorii (proiecte de aplicatii) nu reuseste sa finalizeze proiectul, respectiv sa
lanseze aplicatia in termenul limita stabilit de Organizator
● Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la promotie) revendica
drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti inclusiv
difuzare,redifuzare, reproducere etc) sau situatiile in care materialele respective
incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.
● Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in concurs din motive
independente de Organizator
● Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de
acesta.
Premiile concursului
In cadrul acestui concurs sunt oferite urmatoarele premii:
Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul va trebui sa detina o aplicatie completa
sau sa dezvolte si sa lanseze aplicatia castigatoare din concurs pana la 30 aprilie 2015. In
cazul in care dezvoltatorul nu va reusi sa lanseze aplicatia in magazinul virtual de aplicatii
Play Store pana la data de 30 aprilie 2015, va pierde premiul.
Marele premiu - 2000 euro
Valoarea totala estimata a premiilor este de 8816.2 lei (TVA inclus).
Acordarea premiilor

Castigatorii vor fi desemnati de catre membrii jurului in data de 27 aprilie 2010.
Premiile vor fi acordate castigatorilor daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- castigatorul sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii acestui regulament;
- in cazul in care va fi desemnat castigator un minor cu varsta intre 14-18 ani, acesta va trebui
sa vina insotit de parinte sau de ocrotitorul legal pentru a putea intra in posesia premiului;
- pentru ridicarea premiului, sa se prezinte cu actul de identitate in original.
In cazul in care unul dintre castigatori nu poate participa la sesiunea de premiere, va putea
opta intre a primi produsul prin livrare cu curier sau prezentare la sediul Organizatorului in
termen de 5 zile de la premiere.
In cazul in care castigatorul nu prezinta actul sau de identitate in original sau daca datele
cuprinse in acesta nu coincid cu cele ale persoanei care se prezinta sa ridice premiul,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza acordarea premiului.
Nici unul dintre premiile acestui concurs nu poate fi modificat, schimbat, transformat sau
convertit in alte produse.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest regulament, orice modificare fiind adusa
la cunostinta publicului, sau de a intrerupe oricand desfasurarea concursului, fara drept de
compensare si fara obligatie de preaviz.
Organizatorul va instiinta Participantul selectat drept castigator prin intermediul adresei valide
pe care Concurentul a introdus-o la inscrierea aplicatiei ce a fost desemnata castigatoare.
In continuare, Participantul selectat trebuie sa raspunda apelurilor consultantilor
organizatorului in 72 de ore din momentul in care acestia au inceput sa il apeleze, pentru a
furniza detalii despre modalitatea in care doreste sa intre in posesia premiului si despre
conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru aceasta, precum si despre procedura care
trebuie urmata pentru a primi premiul castigat.
De asemenea, castigatorul va primi informatii referitoare la locatia unde va putea intra in
posesia premiului. O alta locatie decat cea indicata nu este acceptata de catre organizator.
Pentru a intra in posesia premiului, acesta trebuie sa prezinte reprezentantului organizatorului
documentele sale de identitate in original.
In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic in perioada mentionata mai sus,
pierde dreptul de a primi premiul. Dupa aceasta data premiul nu va mai putea fi revendicat de
castigator, organizatorul rezervandu-si dreptul de a atribui acest premiu urmatorului clasat in
lista castigatorilor concursului.

In cazul in care un castigator este in imposibilitatea de a primi premiul, nu se prezinta pentru
ridicarea premiului in termenul acordat, este descalificat, renunta sau refuza sa primeasca
premiul, precum si in cazul in care nu prezinta documentele solicitate, pierde dreptul de a
primi premiul Organizatorul isi rezerva dreptul de a atribui premiul respectiv urmatorului
clasat.
Regulamentul concursului va fi publicat pe site-ul www..utok.ro/app-genius
Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea concursului sau a atribuirii
premiilor.
Castigatorul va fi anuntat telefonic sau prin intermediul serviciului de e-mail de catre
Organizator dupa incheierea concursului, iar numele acestuia, alaturi de aplicatia castigatoare
va fi publicatape site-ul www.utok.ro/app-genius
Responsabilitatea
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul oricarei situatii create ca urmare a
participarii la concurs sau a utilizarii premiilor.
De asemenea, organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice determina
imposibilitatea participarii la concurs sau impiedica buna desfasurare a activitatilor descrise
in acest regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica, a politicii financiare a SC
NYS EXPERIENCE SRL sau a altor limitari specifice serviciilor GSM sau de internet, cum ar fi:
incarcarea retelei, comanda incorecta, etc.
Confidentialitatea datelor
Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Concurentilor.
Concurentii sunt de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre Organizator pentru
actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. Fiecare participant are dreptul de a
se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare ca datele sale personale sa
fie prelucrate in scop de marketing direct, prin contactarea serviciului Call Center la numarul
de telefon 
0372 062 345.
Concurentii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea
sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie
a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificate si completate, si ale

Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in
sectorul comunicatiilor electronice, atat SC NYS EXPERIENCE SRL are obligatia de a
administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe
care Concurentul le furnizeaza. Scopul exclusiv al colectarii datelor este de a putea gestiona
organizarea concursului.
Taxe
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile
obtinute de catre castigator in conformitate cu Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de
orice alta natura referitoare la veniturile obtinute de castigator in urma participarii la concurs
revin exclusiv castigatorului.
Prin simpla participare la loteria publicitara, castigatorii declara ca sunt de acord cu
mecanismul de impozitare aplicat, conform acestui Regulament.
Reclamatii si litigii
Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face in scris, intr-un termen de 5
zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Concurenti se vor rezolva pe cale amiabila sau,
in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
competente din Bucuresti.
Regulamentul concursului
Regulamentul concursului poate fi solicitat in scris in mod gratuit la sediul NYS EXPERIENCE
din Strada Ocna Sibiu 46-48, sector 1, Bucuresti si poate fi consultat gratuit pe site-ul
campaniei in perioada de desfasurare a concursului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest regulament, orice modificare fiind adusa
la cunostinta publicului prin mass-media, sau de a intrerupe oricand desfasurarea
concursului, fara drept de compensare si fara obligatie de preaviz. De asemenea,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide oricand incetarea concursului sau a atribuirii
premiilor.
Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor
prezentului regulament.

