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Regulament general „Vanatoarea de comori arhitecturale si urbane”  

 

1. Definirea partilor 

Partile implicate in acest eveniment sunt: 

- Echipa Vanatoarea de comori arhitecturale si urbane si colaboratorii acesteia, 

denumiti in continuare ORGANIZATORI 

- Persoanele fizice care participa la eveniment, fiind in prealabil inscrise pe 

http://www.vanatoarea-arhitecturala.ro/ma-inscriu/, denumiti in continuare 

PARTICIPANTI 

In continuare in cadrul acestui document, “Vanatoarea de comori urbane si arhitecturale” va 

putea fi referita si prin “Vanatoare”. 

 

2. Eligibilitate si inscriere 

a. La Vanatoare poate participa oricine locuieste pe teritoriul Romaniei si nu face parte 

din echipa organizatorica. 

b. La Vanatoare participa echipe de 3-5 persoane, care vor fi inscrise pe 

http://www.vanatoarea-arhitecturala.ro/ma-inscriu/ de catre unul dintre membri. 

Membrul care inscrie echipa va fi numit in continuare “vanator sef” si va reprezenta 

interfata dintre echipa si organizatori. 

c. Fiecare echipa se va inscrie o singura data. Daca s-a inscris de mai multe ori, va fi 

luata in considerare doar ultima inscriere. 

d. O persoana poate face parte doar dintr-o singura echipa. Daca va aparea in mai multe 

echipe, toate pot fi descalificate. 

e. Limita de participanti pentru Vanatoare este de 150 persoane. Daca limita este 

depasita, organizatorii vor face public acest lucru. Echipelor care se inscriu ulterior 

depasirii limitei nu li se poate garanta participarea, decat in cazul in care alte echipe 

deja inscrise renunta, sau se suplimenteaza locurile.  
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f. In anumite conditii, organizatorii pot incerca suplimentarea locurilor, dar aceasta nu 

reprezinta o obligatie sau o certitudine. 

 

3. Taxa inscriere 

a. Exista o taxa de 40 RON per persoana. Ea poate fi platita doar prin transfer bancar. 

b. Orice echipa inscrisa se poate retrage prin trimiterea unui email la adresa 

ioana@vanatoarea-arhitecturala.ro. Daca mailul de retragere este trimis cu maximum 

10 zile inainte de ziua Vanatorii, participantii vor primi valorea taxei de inscriere, mai 

putin 5%. Daca mailul de retragere este trimis la mai putin de 10 zile pana la data 

evenimentului, taxa de inscriere nu va fi returnata.  

c. Daca o echipa se inscrie cu un anumit numar de membri si in ziua Vanatorii se 

prezinta cu un numar mai mic de membri decat cel anuntat, ea nu are dreptul sa ceara 

o returnare a taxei de inscriere pentru membrii lipsa.  

 

4. Mecanismul Vanatorii 

 

3.1. Scopul Vanatorii 

 Vanatoarea se adreseaza locuitorilor de pe intreg teritoriul Romaniei care pot fi in data 

anuntata in Bucuresti. Scopul organizatorilor este de a oferi participantilor, prin intermediul unui 

eveniment-concurs distractiv, ocazia de a descoperi Bucurestiul si arhitectura acestuia.  

 

3.2. Zona si durata 

 Vanatoarea se va desfasura intr-un cartier din Bucuresti (limitele zonei vor fi marcate pe 

harta oferita fiecarei echipe). Orele de intalnire si respectiv incepere vor fi communicate pe mail 

Vanatorilor-sefi, cu cel putin 2 zile inainte de inceperea Vanatorii. Durata Vanatorii este de 

aproximativ doua ore, la care se adauga timpul necesar descarcarii fotografiilor si incheierii 

evenimentului.  
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3.3 Mod de desfasurare 

a. Participantii se vor prezenta la ora si in locul ce vor fi anuntate pe mail. Acolo vor fi 

preluati de catre organizatori, care le vor da ultimele indicatii si vor inmana fiecarei 

echipe documentele necesare. 

b. Fiecare echipa trebuie sa aiba un aparat de fotografiat digital, care ii va folosi la 

indeplinirea unora dintre sarcini. 

c. Fiecare echipa va primi urmatoarele: o harta, o lista cu sarcini ce trebuie indeplinite, fise 

explicative. Organizatorii isi rezerva dreptul de a oferi tuturor si alte materiale, la nivel de 

echipa sau individual. 

d. Din momentul in care toate echipele au primit informatiile si documentele, se noteaza 

ora, si Vanatoarea poate incepe. Pe durata timpului de desfasurare, echipele vor incerca 

sa indeplineasca cat mai multe dintre sarcini, pentru a acumula puncte. Dupa expirarea 

timpului, echipele se vor introarce intr-o locatie, numita in continuare “cartier general”, 

pentru corectare si puncture. 

e. Locatia cartierului general va fi anuntata pe blog, va fi marcata pe harta si va fi reamintita 

inaintea inceperii Vanatorii. Timpul de desfasurare va fi anuntat de asemenea, inaintea 

inceperii Vanatorii. Tipic, durata este de 2 ore si jumatate, dar organizatorii isi rezerva 

dreptul de a o modifica, anuntand echipele in prealabil. Pentru intoarcerea la cartierul 

general, fiecarei echipe i se va acorda un interval de timp suplimentar, in afara de cel 

dedicat vanatorii. 

f. Intarzierea peste timpul suplimentar va duce la depunctarea echipelor, de o maniera ce va 

fi stabilita de organizator, si anuntata inaintea inceperii Vanatorii 

g. Acumularea de puncte se face prin indeplinirea sarcinilor aflate pe foaia de joc, daca 

acestea au fost validate de catre organizatori in urma punctarii. Numarul de puncte 

acumulate este principalul criteriu de departajare pentru obtinerea premiilor. In caz de 

egalitate de puncte, pentru departajare, va conta ora intoarcerii. 
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h. Jurizarea  nu se va face pe loc. La 24-48 de ore dupa eveniment, va fi publicata pe site 

lista cu punctajele obtinute de fiecare echipa. Contestatiile se vor depune la 

ioana@vanatoarea-arhitecturala.ro. Ulterior va fi afisata lista cu scorurile finale iar in 

prima zi de joi de dupa Vanatoare participantii vor intra in posesia premiilor.  

 

5. Procedura de punctare 

 In momentul intoarcerii la cartierul general, echipele trebuie sa anunte organizatorii, care 

vor nota ora, si vor inmana echipei un bon de ordine pentru punctare. 

 Este necesar ca pozele efectuate de echipa sa poata fi transferate pe laptop-urile 

organizatorilor, fie prin card, fie prin cablu. Modul de transfer al pozelor cade in sarcina 

participantilor. 

 Nu se va accepta mai mult de un aparat foto per echipa. Fotografiile vor apartine autorilor 

de drept. Ele vor fi folosite de organizatori  pentru punctare si pentru ilustrarea 

raspunsurilor corecte. 

 Punctarea fiecarei echipe se va realiza de catre  organizatori. 

 Pentru scurtarea duratei punctarii, organizatorii vor indica in cadrul fiselor modalitati prin 

care vor trebui organizate sau structurate raspunsurile sau pozele. Aceste modalitati si 

indicatii vor fi reamintite si inainte de inceperea Vanatorii.  

 Clasamentul si punctajele vor fi anuntate pe site-ul www.vanatoarea-arhitecturala.ro 

 

6. Responsabilitati 

Prin participarea la concurs toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga 

sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin 

prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si 

exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a 

intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii 
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efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul 

Regulament Oficial. 

Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie de 

utilizare pentru premiile acordate. 

 

7. Protectia datelor personale 

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele 

castigatorilor si premiile acordat in cadrul acestui concurs. Organizatorul se obliga de asemenea 

sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata 

concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale 

ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului 

regulament si legislatiei in vigoare.  

Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, 

urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de 

interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).  

Prin simpla participare la concurs sau prin comunicarea datelor personale pe blog-ul 

www.vanatoarea-arhitecturala.ro, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date 

a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice 

autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi concursuri, oferte si 

campanii de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai 

folosi datele lor personale. 

 

Vanatoarea de comori arhitecturale este un eveniment oferit de firma 
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