
   
 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 
 

Concurs de scriere creativă DEUTSCH.COOL.LIVE-ONLINE. 
 
Participarea la concurs se face în următoarele condiții: Prin depunerea creației, 
participanții, respectiv tutorii legali, acceptă prezentele condiții de participare. 
 
CONCURS 
 
Goethe-Institut România organizează concursul de scriere creativă 
DEUTSCH.COOL.LIVE-ONLINE. online, ceea ce presupune depunerea unui produs în 
formă scrisă.  
 
Participarea este gratuită pentru participanți. 
 
Durata concursului este din data de 06.04.2021 și până în data de 17.05.2021, ora 
23:59 (CET) 
 
PARTICIPAREA 
 
La concurs pot participa tineri care învață limba germană cu vârsta între 12 și 15 ani 
(născuți în perioada 2006-2009), cu domiciliul în România sau în Republica Moldova.  
 
Prin participarea la concursul de scriere creativă DEUTSCH.COOL.LIVE-ONLINE., 
participantul se declară explicit de acord cu aceste condiții de participare. 
 
DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 
 
Participantul își scrie textul individual și ține cont de drepturile de autor ale terților.  
 
Participantul trimite textul său sub formă de document Word, împreună cu formularul 
de înscriere semnat, la adresa de e-mail: francesca.szoeke@goethe.de 
 
Formularul de înscriere trebuie să fie semnat și de tutorele legal și trimis scanat sau 
fotografiat la adresa de e-mail: francesca.szoeke@goethe.de 
 
Prin trimiterea textului pentru concurs, participanții pun la dispoziție textul pentru a fi 
publicat pe paginile web ale Goethe-Institut România. 
 
Goethe-Institut România își rezervă dreptul de a nu publica textele care încalcă legea, 
defăimătoare sau nepotrivite din anumite puncte de vedere. 
 
Goethe-Institut va selecta dintre toate textele trimise zece texte câștigătoare. 
Câștigătorii vor fi informați prin e-mail, iar textele câștigătoare vor fi publicate pe site-
ul web al Goethe-Institut România. Participanții care nu au fost selecționați nu vor fi 
notificați. 
 
Toți participanții vor primi o confirmare de participare. 
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PREMIILE 
 
Câștigătorii vor primi o cutie plină de premii relevante pentru cursurile live online. 
 
Nu este posibilă plata în numerar a echivalentului premiilor. Câștigătorul acceptă 
eventuale modificări necesare ale premiului, determinate de factori pe care Goethe-
Institut România nu îi poate influența. 
 
ACORDAREA DE DREPTURI DE CĂTRE PARTICIPANT 
Prin participarea la concurs, participanții acordă Goethe-Institut România dreptul 
simplu de utilizare asupra textului creat cu ocazia participării la concurs, drept 
neîngrădit temporal, geografic și din punct de vedere al conținutului. Este vorba mai 
cu seamă despre dreptul de a multiplica și distribui textul în formă tipărită, precum și 
pe suporturi audio și video, dreptul la publicarea pe internet, inclusiv de utilizare pe 
rețele de socializare (de ex. Instagram) și dreptul de expunere. Acordarea acestor 
drepturi se face în mod gratuit. 
Participanții dau asigurări că asupra textului nu există drepturi ale unor terți, mai cu 
seamă drepturi de autor, alte drepturi de protecție sau drepturi personale, și că pot 
dispune liber de acesta. Participanții exonerează Goethe-Institut România preventiv 
de toate pretențiile unor terți, care se bazează pe faptul că garanțiile susmenționate 
nu se aplică. 
Goethe-Institut România este îndreptățit să utilizeze textul creat, însă nu este obligat. 
Goethe-Institut va indica nominal participanții în cadrul oricărei forme de utilizare a 
textului. 
 
PROTECȚIA DATELOR 
Participantul permite Goethe-Institut România să prelucreze datele introduse pentru 
desfășurarea concursului, dacă acest lucru este necesar pentru desfășurarea 
concursului, ca și contraprestație pentru posibilitatea de a participa la concurs. Date 
cu caracter personal sunt numele, datele de contact, eventuale fotografii și alte date 
despre persoană pe care le furnizează persoana direct. 
 
DISPOZIȚII FINALE 
Căile de atac sunt excluse în ceea ce privește desemnarea câștigătorilor și a 
rezultatelor acestora. În cazul în care prevederi individuale ale acestor condiții de 
participare sunt sau devin nule, nepermise sau neexecutabile, acest lucru nu 
afectează validitatea condițiilor de participare în rest. 
Condițiile de participare sunt disponibile în limbile germană și română. În cazul unor 
contradicții între cele două variante, prioritate va avea varianta în limba germană. 


