Regulament Concurs ”Suporterii Anului 2021 în Peluza Tricoloră”

Organizatorul concursului
Organizatorul este Federația Română de Fotbal cu sediul în București, str. Vasile
Șerbănică nr. 12, sector 2, cod fiscal RO9825583.
Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord
cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

1. Durata concursului
Concursul se desfășoară pe site-ul www.peluzatricolora.ro, în perioada 31 ianuarie 2021
– 31 ianuarie 2022.

2. Mecanism de concurs
În perioada desfășurării concursului, participanții, adică utilizatorii înregistrați pe
www.peluzatricolora.ro cu un cont unic, punctează în diferite aplicații pentru premiile
oferite după cele 12 luni, dar și pentru premiile de etapă. Punctele se acordă
participanților astfel:
 Modul ”Tricolorul lunii”
În fiecare lună, începând cu februarie 2021 și până în ianuarie 2022, timp de o
săptămână, utilizatorii pot vota (o singură dată / cont) unul din cei 7 (șapte) jucători
propuși de echipa frf.ro pe baza performanțelor din luna precedentă.
Votarea are loc, după logare, în www.peluzatricolora.ro.

Vor fi luate în calcul doar voturile exprimate în perioada de concurs anunțată de FRF
pentru Tricolorul Lunii respective, anunțuri făcute pe pagina de facebook a Echipei
Naționale de Fotbal a României și pe www.frf.ro
Fiecărui cont care înregistrează un vot în aplicația ”Tricolorul lunii” i se va atribui 1 punct
în ierarhia ”Suporterii anului”, iar celor care au votat jucătorul cu cele mai multe voturi li
se va atribui 1 punct în plus (însemnând un total de 2 puncte în clasament).
Dintre toți cei care votează în aplicația ”Tricolorul lunii”, în fiecare lună, va fi desemnat un
câștigător prin tragere la sorți. Acesta va primi premiul de etapă (detalii în secțiunea
3. Premii).
Astfel, vor fi 12 câștigători ai câte unui premiu de etapă până la finalul concursului, prin
acest mod.

 Modul ”Mesajul lunii”
În fiecare lună, începând cu prima zi, ora 00:01, și până în ultima zi a lunii, ora 23:59,
utilizatorii pot trimite pe www.peluzatricolora.ro mesajele lor de susținere pentru jucători
și pentru echipele naționale de fotbal ale României.
În luna următoare perioadei de primire a mesajelor, membrii echipei frf.ro vor selecta 4
(patru) dintre cele mai frumoase mesaje primite în luna precedentă, iar acestea vor fi
propuse suporterilor spre votare, pe pagina de Facebook a Echipei naționale. Autorii celor
4 mesaje (utilizatorii) vor primi 1 punct în clasamentul ”Suporterii anului”.
Autorul mesajului cu cele mai multe voturi primite pe pagina de Facebook a Echipei
naționale va primi 1 punct în plus (însemnând un total de 2 puncte în clasament).
Totodată, acesta va primi și un premiu de etapă (detalii în secțiunea 3. Premii).
Astfel, vor fi 12 câștigători ai câte unui premiu de etapă până la finalul concursului, prin
acest mod.

 Modul ”Ghicește scorul”
Cu două zile înaintea fiecărui meci din 2021 al echipelor naționale de fotbal ale României
la nivel de seniori, U21, U19 și al selecționatei olimpice, devine activă pe
www.peluzatricolora.ro aplicația ”Ghicește scorul”.
Fiecare utilizator (cont unic) poate înregistra în aplicație un singur scor în aplicație pentru
finalul timpului regulamentar de 90 de minute (proces până cu 30 de minute înainte de
ora de start a jocului) și va primi pentru înscriere 1 punct. După disputarea partidei, celor
care au intuit scorul corect pentru finalul celor 90 de minute le va fi adăugat 1 punct în
plus (însemnând un total de 2 puncte în clasament).
Utilizatorul care a intuit scorul corect va fi declarat câștigătorul premiului de eveniment
(detalii în secțiunea 3. Premii). În cazul în care mai mulți utilizatori au înscris scorul corect,
premiul de eveniment va fi acordat prin tragere la sorți.
 Modul ”Votează Golul Anului” (actualizare 1 decembrie 2021)
În perioada 1 – 30 decembrie 2021, fiecare utilizator (cont unic) poate vota, o singură
dată, la interval de două zile, câte un duel din competiția ”Golul Anului 2021”. În pagina
de concurs dedicată, o dată la două zile va fi postat un duel video între două goluri reușite
de jucători de echipă națională. Un utilizator poate vota unul dintre jucători o singură dată,
și câte o dată în fiecare duel al fiecărei faze a competiției (8 dueluri în faza optimilor de
finală, 4 dueluri în faza sferturilor, 2 dueluri în semifinale și un duel în finală). Jucătorul
care obține cele mai multe voturi avansează în următoarea fază (în cazul finalei, câștigă
trofeul ”Golul Anului”). Fiecare utilizator primește un punct în clasamentul ”Suporterii
Anului” pentru fiecare vot, indiferent de faza competiției. Dacă jucătorul votat reușește să
adune cele mai multe voturi și să câștige duelul, atunci utilizatorul care l-a ales mai
primește încă un punct în clasamentul ”Suporterii Anului”.
La finalul concursului ”Golul Anului”, toți utilizatorii care au votat în toate fazele competiției
intră într-o tragere la sorți pentru premiile speciale: 5 tricouri de joc ale echipei naționale
de fotbal a României, 5 tricouri de prezentare cu însemnele echipei naționale și 5 mingi

de joc Joma. Un utilizator poate câștiga cel mult un singur premiu din cele 15 disponibile
pentru concursul ”Golul Anului”. În cazul în care numele unuia va fi extras de două ori,
extragerea va fi reluată cu un alt câștigător.

Punctele fiecărui utilizator din concurs vor fi contorizate în timp real și afișate individual
în fiecare cont unic. Topul ”Suporterii anului” (primii 20) va fi afișat pe
www.peluzatricolora.ro începând cu 1 aprilie 2021 și va fi actualizat ulterior în timp real,
după fiecare eveniment în care se pot acumula puncte.
Organizatorul își rezervă dreptul de a adăuga pe durata concursului și alte modalități prin
care utilizatorii pot puncta în clasamentul ”Suporterii anului”, mecanismele urmând a fi
detaliate în site-ul www.peluzatricolora.ro și pe canalele de comunicare oficiale ale
Federației Române de Fotbal.
Participanții sunt înscriși în concurs în baza contului unic creat pe www.peluzatricolora.ro
(în momentul înscrierii participanții vor completa următoarele câmpuri cu date personale:
nume, prenume, localitatea de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail).

3. Premii
Premiul de etapă este reprezentat de un voucher în valoare de 1000 lei utilizabil exclusiv
în achiziționarea online de produse din cadrul magazin.frf.ro până la data de 1 martie
2022. În situația în care produsele alese de câștigător nu depășesc 1000 lei cumulat,
diferența până la 1000 lei nu va fi oferită în bani. În situația în care produsele depășesc
1000 lei, diferența peste 1000 lei va fi achitată de câștigător.
Premiul de eveniment este reprezentat de obiecte ce vor fi anunțate de Organizator la
startul fiecărui mod de punctare “Ghicește scorul” și va face parte din categoria: tricouri
de joc ale României cu autograf, fulare, treninguri, accesorii vestimentare din colecția
echipei naționale, produse promoționale speciale etc.

Premiile finale vor fi acordate în luna ianuarie 2022 deținătorilor celor trei conturi cu cele
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Premiul I - Suporterul Anului 2021 este reprezentat de o experiență unică
alături de echipa națională de seniori sau U21 a României la o partidă
desfășurată în deplasare, în afara României, în anul 2022. Partida va fi aleasă
de Organizator în urma fixării calendarului competițional pentru anul 2022 și
comunicată ulterior câștigătorului. Organizatorul va asigura costurile de
transport aerian (dus-întors) pentru câștigător între București și orașul de
desfășurare a partidei, transport aeroport-hotel și hotel-aeroport precum și
hotel-stadion în țara de desfășurare, costurile de cazare și masă pe durata
acțiunii în instituția hotelieră aleasă de organizator, contravaloarea biletelor de
acces la partidă. În situația în care, din motive ce țin de evoluția situației
pandemice, accesul publicului la partide va fi interzis, premiul se reportează
pentru anul 2023.

•

Premiul II – Suporterul Anului 2021 este reprezentat de un kit al tricolorului
format din articole vestimentare sportive din colecția echipei naționale și
obiecte din cadrul magazin.frf.ro, alături de o vizită la Centrul Național de Fotbal
Mogoșoaia (data vizitei din 2022 urmând a fi stabilită de comun acord cu
câștigătorul) și posibilitatea disputării unei partide amicale între o echipă
formată din jucători aleși de câștigător și echipa FRF, în cadrul aceluiași
complex sportiv (programarea în 2022 precum și celelalte detalii urmând a fi
stabilite de comun acord cu câștigătorul). Kit-ul tricolorului va fi format din
produse ale categoriei tricou de joc, troller, trening bluză, trening pantalon,
fular/eșarfă, fes, geacă, adidași minge. Lista nu este exhaustivă iar elementele
ei pot fi modificate de organizator funcție de stocuri și disponibilitatea
produselor la momentul acordării premiului (ianuarie 2022).

•

Premiul III – Suportul Anului 2021 este reprezentat de 2 (două) bilete VIP la
toate partidele de pe teren propriu, desfășurate în România, disputate de toate
echipele naționale de fotbal ale României, în anul 2022. În situația în care
organizarea stadionului nu include bilete categoria VIP, vor fi oferite bilete din

categoria proximă ca valoare. În situația în care, din motive ce țin de evoluția
situației pandemice, accesul publicului la anumite partide va fi interzis,
organizatorul va stabili de comun acord cu câștigătorul prelungirea perioadei
de utilizare a premiului pentru numărul de partide în cauză, pe durata anului
2023.

În cazul egalității de puncte în ierarhia conturilor la finalul concursului, se aplică
următoarele reguli pentru stabilirea câștigătorilor celor 3 premii finale:
•

Dacă 3 sau mai multe conturi se află pe locul 1 la egalitate de puncte, se
organizează tragere la sorți filmată pentru a stabili, pe rând, câștigătorului
premiului I, premiului II, premiului III.

•

Dacă două conturi se află pe locul 1 la egalitate de puncte, se organizează
tragere la sorți filmată pentru a stabili, pe rând, câștigătorul premiului I și al
premiului II
o Dacă pe locul 2 se află un singur cont, acesta va primi premiul III
o Dacă pe locul 2 se află două sau mai multe conturi, se organizează
tragere la sorți pentru a stabili câștigătorul premiului III

•

Aceleași principii se aplică și în stabilirea câștigătorilor, în caz de egalitate, prin
tragere la sorți, pentru egalitate de puncte între conturi pe locurile 2 și 3

Valoarea totală aproximativă a premiilor este de aproximativ 44.000 lei la data începerii
concursului.
Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani pentru niciunul dintre premiile oferite de
către Federația Română de Fotbal. Premiile sunt nominale și nu pot fi schimbate,
modificate sau alterate în nici un mod.

Dreptul de participare

Concursul este deschis tuturor celor cu vârsta de peste 12 ani împliniți la startul
concursului, cu excepţia angajaţilor Federației Române de Fotbal, precum şi a membrilor
familiilor acestora până la gradul IV inclusiv.
Aceste condiții se aplică pentru fiecare dintre modurile de punctare și în acordarea tuturor
premiilor de etapă sau de eveniment, precum și în acordarea premiilor finale.

Confidențialitatea datelor și drepturile de imagine
Datele personale colectate în urma înscrierii la concurs sunt cele solicitate la crearea
contului unic: nume, prenume, localitate, număr de telefon, adresă de e-mail.
Prin participarea la concurs toate persoanele își dau acordul expres că numele de
utilizator cu care se înscriu în concurs și punctajul vor fi făcute publice de către
organizator în scop informativ sau publicitar pe canalele de comunicare ale Federației
Române de Fotbal. Datele cu caracter personal furnizate de către participanții-câștigători
vor fi folosite de către organizator pentru validarea și acordarea premiilor. Refuzul
câștigătorilor de a furniza datele pentru validarea și acordarea câștigurilor determină
neacordarea premiilor.
Dreptul de acces la date - Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată și
semnată, transmisă operatorului exclusiv, cel puțin o dată pe an, de a obține de la
organizator confirmarea dacă datele sunt prelucrate sau nu, informații referitoare la
scopul prelucrării.
Dreptul de intervenție asupra datelor - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în
mod gratuit, la rectificarea, blocarea, stergerea, transformarea informațiilor în date
anonime față de terți cărora le-au fost dezvăluite datele.
Dreptul de opoziție - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, de a
se opune din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele ce
o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoană vizată are dreptul de a
cere și de a obține: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice

în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal,
efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității
sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea
aspecte; 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod
semnificativ, Dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care
întrunește condițiile prevăzute la pct. 1.
Dreptul de a se adresa justiției - Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca
urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa
instanței competente pentru repararea acestuia.

Impozitul pe venitul obținut
Organizatorul își asumă răspunderea plății impozitelor pe venitul obținut ca urmare a
câștigării premiilor concursului conform Codului Fiscal al României în vigoare. Impozitul
va fi reținut din câștig (valabil numai pentru premiile ce depășesc suma de 600 lei).
Impozitul va fi reținut de către societatea care acordă premiul și va fi virat la bugetul de
stat în termenul legal. În cazul câștigurilor în bunuri sau excursii, valorile sunt nete (adică
din valoarea brută a câștigului, se reține câștigătorului impozitul aferent), bunul în posesia
căruia intră reprezentând câștigul după impozitare (Venit Net egal Venit Brut minus
impozit). Impozitul va fi reținut de către societatea care acordă premiul și va fi virat la
bugetul de stat în termenul legal.
Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatura cu premiile, cu
excepția impozitului mai sus menționat, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Forță majoră
Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat
de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini

obligațiile asumate prin Regulament.
Cu titlu de exemplu vor fi considerate evenimente de forță majoră următoarele: calamități
naturale, cutremure, război, inundații, greve generale etc.
Concursul va fi întrerupt în caz de forță majoră, prin decizia organizatorului, însă nu
înainte de a anunța participanții.
Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui
eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din
motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a
prezentului Concurs.
Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat
oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în
prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Alte prevederi
Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.
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www.peluzatricolora.ro și este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe website-ul
www.peluzatricolora.ro sau printr-o solicitare scrisă adresată Organizatorului la Casa
Fotbalului, Strada Sergent Șerbănică Vasile, nr. 12, Sector 2, București.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, prezentul Concurs poate fi mediatizat în scopul
informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol
informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și
dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Concursul, cu condiția înștiințării
prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile
acestuia.
Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment
în derularea concursului, urmând ca aceste modificări să facă obiectul unui act adițional

la regulament și care vor fi comunicate către public prin actualizarea și publicarea
Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul www.peluzatricolora.ro , cu cel puțin
48 de ore înainte ca acestea să intre în vigoare.
Eventualele reclamații legate de concurs și premiile acordate de Organizator vor fi făcute
la adresa organizatorului până la sfârșitul concursului.
Reclamațiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în
considerare.
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi
soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.
Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă
a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs,
precum și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea
participantului în cauză din Concurs, Organizatorul urmând să informeze respectivul
participant cu privire la această decizie.

