Regulament de participare la SuperBlog 2011
Capitolul I. Descriere
Art.1. SuperBlog 2011 este o promoţie destinată persoanelor cu domiciliul în
România care deţin un site personal, denumit în acest regulament “blog”. Promoţia
are drept obiectiv desemnarea celui mai creativ blog, iar premiile constau în
vouchere, mecanismul de acordare a acestora câștigătorilor fiind descris în capitolul
IX al prezentului regulament.
Art.2. Organizatorii acestei promoţii sunt societăţile cu răspundere limitată
SWISSPLAN.BIZ și PCNEWS ONLINE MEDIA.
Art.3. Pe parcursul acestei promoţii, sponsorii vor putea acorda premii sau vouchere
participanţilor, acestea putând fi înmânate direct, fără intermedierea organizatorilor.
Art.4. Informaţiile necesare bunei desfășurări a promoţiei și monitorizarea acesteia
vor fi publicate pe site-ul www.pcnews.ro.
Capitolul II. Participanţi și condiţii de eligibilitate
Art.5. La SuperBlog 2011 poate participa orice persoană fizică ce deţine un blog și
are domiciliul stabil în România.
Art.6. Fiecare participant se poate înscrie la SuperBlog 2011 cu un singur blog.
Art.7. Blogul trebuie să fie în limba română.
Art.8. Este interzisă participarea angajaţilor societăţilor cu răspundere limitată
SWISSPLAN.BIZ și PCNEWS ONLINE MEDIA și a rudelor de gradul I ale
respectivilor angajaţi.
Capitolul III. Drepturi și obligaţii
Art.9. Participanţii au următoarele drepturi:
a. să participe gratuit la această promoţie;
b. să fie informaţi în privinţa validării înscrierilor;
c. să folosească în mod corect titulatura de participant, nominalizat sau
câștigător în scop promoţional (afișare pe site-ul propriu, materiale de
prezentare etc.);
d. să se retragă în orice moment din promoţie.
Art.10. Participanţii au următoarele obligaţii:
a. să respecte regulamentul promoţiei, deciziile oficiale ale juriului și ale
organizatorilor;
b. să completeze toate datele solicitate ca fiind obligatorii în formularul
electronic de înscriere;
c. să furnizeze informaţii corecte și complete în formularul de înscriere;
d. să nu angajeze numele proiectului SuperBlog 2011, al organizatorilor,
sponsorilor sau al membrilor juriului în contexte defăimătoare, care pot aduce
prejudicii imaginii acestora;

e. să pună la dispoziţia organizatorilor sau a juriului, în cazul unor solicitări
specifice, documente suplimentare care să demonstreze veridicitatea
informaţiilor din formularul de înscriere;
f. să participe la toate etapele obligatorii ale promoţiei, redactând și publicând
pe blogul propriu articole pe temele propuse de sponsorii și organizatorii
promoţiei, conform cerinţelor.
Art.11. Nerespectarea uneia sau a mai multor obligaţii prevăzute la articolul 10
constituie motiv de excludere a unui participant din competiţie.
Art.12. De asemenea, orice lucrare dovedită ca fiind un act de plagiat constituie motiv
de excludere din competiţie a participantului care s-a recomandat drept autorul
respectivei lucrări.
Art.13. Premiile câștigate de participanţi pe parcursul promoţiei vor fi oferite direct
de sponsori, dar nu înainte de finalul promoţiei și de publicarea rezultatelor finale.
Participanţii care au fost excluși din competiţie ca urmare a nerespectării uneia sau a
mai multor obligaţii prevăzute la articolul 10 nu vor primi eventualele premii
câștigate pe parcursul promoţiei. Premiile anulate vor putea fi oferite altor
participanţi finaliști sau vor fi reportate pentru următoarea ediţie SuperBlog.
Capitolul IV. Înscrierea
Art.14. Persoanele deţinătoare de bloguri care doresc să participe la promoţia
SuperBlog 2011 vor completa corect și complet formularul de înscriere disponibil în
pagina http://superblog.pcnews.ro/join.php.
Toate
blogurile
înscrise
în
promoţie
vor
fi
afișate
pe
pagina
http://superblog.pcnews.ro/lista.php
Înscrierea participanţilor în competiţie va avea loc în perioada 1 septembrie - 15
octombrie 2011. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica perioada de înscriere.
Bloggerii înscriși în competiţie în perioada 1 - 15 octombrie 2011 acceptă faptul că
articolelor înscrise după termenul-limită aferent probelor respective li se aplică
automat o penalizare de 1 punct pentru fiecare zi de întârziere.
Art.15. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza și/sau de a trimite spre
recorectare formularele primite în cazul unor greșeli sau omisiuni flagrante. În acest
caz, dacă recorectarea formularelor implică depășirea termenului-limită pentru
înscrierea în promoţie, organizatorii pot elimina din promoţie participantul în cauză.
Capitolul V. Jurizarea
Art.16. Jurizarea articolelor redactate de participanţi va fi realizată de un
reprezentant al sponsorului care a propus tema respectivă în cadrul competiţiei.
Informaţiile privind jurizarea vor fi publicate în cadrul fiecărei probe, odată cu tema
propusă, materialele și cerinţele aferente.
Art.17. Juriul va acorda fiecărui articol jurizat o notă cuprinsă între 10 și 100 de
puncte, luând în considerare mai ales creativitatea articolelor, în ce măsură
participanţii au respectat tema propusă, precum și corectitudinea gramaticală și
ortografică. Descrierea corectă a detaliilor tehnice sau cunoașterea tehnică a
respectivului produs nu vor constitui criterii în acordarea notelor.
Art.18. Termenul recomandat de organizatori sponsorilor în vederea jurizării este de
14 zile/probă. Organizatorii nu pot fi făcuţi răspunzători pentru eventualele situaţii
în care sponsorii nu respectă termenul de jurizare propus.

Art. 19. Participanţii pot contesta jurizarea printr-un email trimis la adresa
contestatiisuperblog@pcnews.ro. Organizatorii vor transmite juriului mesajele
primite, însa acesta decide privind eventuala modificare a notelor deja acordate.
Sponsorii nu au obligaţia de a răspunde la contestaţii. Organizatorii nu pot fi făcuţi
răspunzători pentru cazul în care juriul nu răspunde la contestaţie sau răspunsul nu
îl mulţumește pe participantul petent.
Capitolul VI. Dreptul de autor
Art.20. Organizatorii și sponsorii își rezervă dreptul de a folosi numele blogurilor
participante în materialele de promovare a SuperBlog 2011 sau în alte materiale
realizate pentru a servi la buna desfășurare a promoţiei.
Art.21. Organizatorii nu au obligaţia de a proteja confidenţialitatea informaţiilor
cuprinse în materialele trimise de participanţi, respectiv articolele publicate pe
blogurile participante la promoţie.
Art.22. Organizatorii nu își asumă nicio răspundere în cazul în care lucrările înscrise
folosesc elemente de conţinut (texte, imagini, coduri sursă etc.) care încalcă
drepturile de autor, întreaga răspundere aparţinând participantului care a înscris
lucrarea în promoţie.
Capitolul VII. Termenul limită
Art.23. Data limită pentru acceptarea tuturor lucrărilor participante la promoţie este
1 decembrie 2011, ora 00.00. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica acest
termen-limită.
Art.24. După depășirea termenului-limită, organizatorii nu vor mai accepta spre
jurizare nicio lucrare.
Capitolul VIII. Etapele promoţiei
Art.25. Etapele promoţiei vor fi publicate și descrise detaliat pe site-ul
www.pcnews.ro, cerintele fiecarei etape fiind clar mentionate în articolele care
anunţă probele respective.
Art.26. Fiecare participant poate înscrie în competiţie, spre jurizare, un singur articol
pentru fiecare probă. Articolele se vor încadra în limita minimă de 300 cuvinte și
limita maximă de 600 cuvinte (+/- 10%).
Art.27. Pentru fiecare probă, participanţii au la dispoziţie 7 zile pentru redactarea
articolelor pe tema anunţată și conform cerinţelor precizate. După redactarea și
publicarea articolelor pe propriile bloguri, participanţii se vor conecta la conturile
personale create pe platforma http://superblog.pcnews.ro, utilizând datele de acces
primite la înscrierea în competiţie, și își vor înregistra articolele spre jurizare copiind
integral conţinutul articolului în spaţiul desemnat probei corespunzătoare.
Art.28. Pentru a se putea califica pentru jurizare, articolele redactate pe o anumită
temă trebuie publicate online și înscrise în competiţie înainte ca termenul-limită
aferent probei respective să expire. Articolele publicate și/sau înregistrate în
competiţie cu întârziere vor fi penalizate cu 1 punct pentru fiecare zi de întârziere.
Penalizarea este realizată automat, de sistemul de programare al platformei online
http://superblog.pcnews.ro, în care participanţii își înscriu articolele pentru jurizare.

Art.29. În urma unor probe speciale, se pot acorda puncte bonus sau premii speciale.
Capitolul IX. Acordarea premiilor

Art.30. La sfârșitul promoţiei, se vor stabili câștigătorii pe baza clasamentului final,
în care sunt cumulate notele obţinute de fiecare participant pe parcursul competiţiei.
Premiile vor fi acordate exclusiv participanţilor care au publicat toate articolele
obligatorii și variază valoric în funcţie de poziţia pe care participanţii se clasează în
clasamentul final, după cum urmează:
Valoare
Voucher(USD)

Locul ocupat
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Art.31. În cazul în care doi sau mai mulţi participanţi din top 14 obţin același număr
final de puncte, clasându-se astfel pe aceeași poziţie în clasament, respectivii finaliști
vor primi o probă specială, pentru departajare, care va fi jurizată de cel puţin doi
parteneri media, separat, facându-se apoi media notelor acordate de aceștia.
Art.32. Voucherele se oferă la valoarea USD a BNR din 2 decembrie 2011 și includ
TVA. Voucherele vor fi transmise prin e-mail câștigătorilor până la 10 ianuarie 2012
și vor putea fi valorificate la achiziţia oricăror produse marca ASUS din magazinul
online www.oktal.ro, până la 1 martie 2012.
Capitolul X. Dispoziţii finale
Art.33. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica în orice mod prezentul
regulament până la sfârșitul promoţiei. Participantii vor fi notificaţi prin email cu
privire la orice modificare a prezentului regulament.

