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Regulament concurs Casa care-mi place 
 
 
 
Tema concursului  
 
Tema concursului este Casa care-mi place. 

Casa care-mi place este o casă importantă pentru tine și pentru oraș, o casă cu care 

tu te identifici. 

Casa care-mi place are diverse valențe, poate fi o casă care spune povești ale 

trecutului sau o casă nouă; o casă de care te leagă multe amintiri sau o casă pe care 

tocmai ai descoperit-o. 

Ne-am dori ca acea casă să fie una echilibrată, care respectă casele învecinate și care 

iese în evidență doar printr-o estetică subtilă. 

Casa care-mi place este astfel un cumul de proiecții și reflecții personale. 

Deși cu toții purtăm în noi case care ne plac, adunate din diverse locuri, te invităm să 

descoperi casa care-ți place din Timișoara. 

 

 

Organizare 
 
Concursul Casa care-mi place este organizat de către Asociația ÎN COMUNITATE - 

organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, care își 

desfășoară activitatea în Timișoara. 

 

Concursul se desfășoară exclusiv on-line pe site-ul www.casacare-miplace.ro. 

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care se aplică 

pentru toți participanții.   

 

 

Calendar 
 
20 aprilie: lansarea concursului 

20 aprilie - 10 octombrie: perioadă înscriere fotografii 

20 aprilie - 10 octombrie: perioadă votare fotografii 

21 octombrie: premierea și vernisarea expoziției concursului 

22 octombrie: dezbaterea subiectului și a rezultatelor concursului 

21 - 23 octombrie: expunerea celor mai votate fotografii din concurs 
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Eligibilitate și condiții de participare 
 
La concurs poate participa orice cetățean, indiferent de naționalitate, sex, vârstă, 

studii, sau ocupație, care propune clădiri din Timișoara. 

 

În cazul în care vârsta concurentului este sub 18 ani, participarea la concurs este 

condiționată de acordul părintelui sau ocrotitorului legal conform legislației. Astfel, 

răspunderea pentru fotografiile transmise, precum și pentru orice consecințe ce ar 

putea decurge din participarea la acest concurs va reveni părintelui sau ocrotitorului 

legal. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 

ani), acesta va fi îndreptățit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al 

părinților sau al ocrotitorului legal, trimis prin email la adresa contact@casacare-

miplace.ro, în termen de maxim 5 zile de la anunțarea rezultatelor. Acordul scris se va 

completa după următorul model. 

Datele personale pe care participantul le furnizează la înscriere se vor administra în 

condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în Termeni și condiții. 

 

Informațiile înregistrate care identifică personal utilizatorii sunt folosite doar de către 

organizator și sunt comunicate numai membrilor Asociației. 

 

 

Înscriere 
 
Pentru a participa, trebuie să parcurgi următorii pași: 

1. accesează site-ul www.casacare-miplace.ro; 

2. autentifică-te prin Facebook sau Google sau crează-ți un cont nou; 

3. completează următoarele date personale: adresa de e-mail, vârstă, sex, studii, 

ocupație, oraș de rezidență; 

4. înscrie maxim 3 fotografii ale unor clădiri diferite din Timișoara pe care le 

apreciezi; 

5. motivează înscrierea fotografiilor printr-un scurt text (minim 150 de caractere)  

 

Participantul declară, în mod implicit, prin înscrierea imaginii în concurs că este 

deținătorul drepturilor de autor asupra acesteia și își asumă toate consecințele legale 

în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale asupra fotografiei. 

Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care 
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pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs. De asemenea, în 

cazul în care se dovedește că utilizatorul nu este deținătorul drepturilor de autor 

asupra fotografiei, acesta va fi descalificat și nu va putea concura. 

 

Nu vor fi acceptate în concurs fotografii ce conțin sau instigă la orice formă de 

violență sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. 

Totodată, nu vor fi acceptate imagini ce conțin publicitate, materiale promoționale 

sau sigle/branduri vizibile, dacă acestea ocupă mai mult de 20% din fotografie. 

 

Sunt acceptate fotografii care surprind persoane în spațiul public, însă doar în 

condițiile în care persoanele reprezintă un detaliu al unei scene de ansamblu. În acest 

sens, nu se acceptă fotografiile care înfățișează portrete de persoane în spațiul 

public. 

 

Este permisă fotografierea tuturor clădirilor din spațiul public, cu excepția 

obiectivelor militare și strategice reglementate ca atare de Oficiul Registrului 

Național pentru Informații Secrete de Stat. În cazul acestora din urmă, imaginile pot fi 

realizate doar cu autorizație prealabilă și sub supravegherea unui reprezentant 

MAPN. 

 

Organizatorul concursului poate refuza înscrierea unei fotografii în concurs dacă 

aceasta nu respectă condițiile din regulament, fară a-și justifica decizia. 

 

Drepturile asupra imaginilor și motivației înscrise în concurs aparțin autorilor 

acestora, care vor acorda o licenţă globală pentru utilizarea, stocarea, comunicarea, 

publicarea și distribuirea respectivului conținut, conform cu Termenii și condițiile de 

utilizare a siteului. 

 

Organizatorul concursului nu își poate asuma în nici un fel responsabilitatea în cazul 

în care terțe părți vor descărca / utiliza materialele de pe site-ul concursului sau din 

alte surse. 

 

 

Votare 
 
Votarea este deschisă tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, sex, vârstă, 

studii, sau ocupație. 

mailto:asociatiaincomunitate@gmail.com
mailto:link


 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Asociația ÎN COMUNITATE 

Str. Turda, nr. 27 

300310, Timișoara, jud. Timiș 

 

E: asociatiaincomunitate@gmail.com 

W: www.incomunitate.tumblr.com 

 

Asociația ÎN COMUNITATE 

Cod fiscal: 34004350  

Banca: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ  

IBAN: RO60 RNCB 0249 1447 1634 0001 

 

Întocmit/redactat de 

Alexandra-Maria Garomfir 

Vicepreședinte 

 

19.04.2016 I Pagina 4 

 

 

Pentru a vota, trebuie să parcurgi următorii pași: 

1. accesează site-ului www.casacare-miplace.ro; 

2. autentifică-te prin Facebook sau Google sau crează-ți un cont nou; 

3. selectează butonului Votează corespondent casei care îți place. 

 

Poți vota o singură casă, dar îți poți schimba votul de câte ori dorești până la data de 

10 octombrie 2016. Atenție, votul este unic – o persoană nu poate vota de mai multe 

ori. Orice abatere depistată duce la descalificarea din concurs. 

 

Pentru a-ți face mai ușoară selecția casei care-ți place din cadrul fotografiilor înscrise 

pe site, îți poți crea o bază de fotografii favorite, prin selectarea butonului (+ steluță) 

Adaugă la favorite. 

 

 

Premii 
 
Rezultatele concursului se vor definitiva până la data de 10 octombrie 2016. 

 

Se vor premia cele mai votate 3 case înscrise în concurs, precum și cea mai apreciată 

motivație care însoțește înscrierea unei case în concurs. 

Jurizarea celei mai apreciate motivații se va realiza de către echipa de organizare a 

concursului. În acest sens, organizatorul se obligă să justifice alegerea printr-un text 

ce se va publica pe site-ul concursului și pe pagina de Facebook a acestuia în data 

de 21 octombrie 2016. Decizia privind premierea unui motivații este finală și îi aparține 

organizatorului, aceasta neputând fi contestată. 

 

Câştigătorii vor fi anunţaţi la data de 11 octombrie 2016. Prenumele și numele 

câștigătorului și fotografia casei căștigătoare se vor anunța pe site-ul concursului și 

pe pagina de Facebook a acestuia. Căștigătorii vor fi notificaţi suplimentar prin e-

mail. 

 

Se vor acorda 4 premii (Top 3 cele mai votate case + cea mai apreciată motivație). 

Premiile nu se diferențiază, astfel, se vor acorda 4 premii în valoare de 1000 lei 

fiecare. 
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Înmânarea premiilor către concurenții declarați câștigători se face prin predare 

personală, pe baza unui act de identitate. Acordarea premiilor se va face în cadrul 

unui eveniment public. 

 

 

Prevederi finale 
 
Prin înscrierea și participarea la acest concurs, concurentul declară că a citit și este 

de acord cu acest Regulament. 

 

Organizatorul concursului își rezerva dreptul de a aduce modificări acestui 

regulament oricând și ori de câte ori este necesar, fără nici o obligație și fără o 

înștiințare în prealabil. 

 

 

Contact  
 
Întrebări și observații legate de concurs şi participare pot fi trimise pe adresa de e-

mail contact@casacare-miplace.ro 

 

Datele de contact ale organizatorului: 

ASOCIAȚIA ÎN COMUNITATE 

str. Turda, nr. 27, Timișoara, județul Timiș 

telefon: 0722808977, 0728226593 

email: asociatiaincomunitate@gmail.com 
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