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SECȚIUNEA Ș. DREPTURI Șl CONDIȚII DE PARTICIPARE 

5.1. În prezentul Concurs pot participa numai elevi și studenți cu domiciliul/reședința în România. 

5.2. La acest Concurs pot participa cetățenii români care acceptă termenii și condițiile prezentului 
Regulament Oficial (denumiți în continuare Participanți). 

5.3. Participanții au obligația să păstreze fotocopia biletului de intrare până la momentul publicării listei 
câștigătorului, astfel încât, în cazul contactării acestora ca potențial câștigător să poată confirma seria și 
numărul biletului de intrare la muzeu reprezentantului Organizatorului și de asemenea în scopul validării 
lor ca și câștigător, să poată să facă dovada deținerii acestora și să le poată preda în original 
reprezentantului Organizatorului pentru a revendica premiul câștigat. 

5.4. Prin participarea la Concurs, Participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare 
cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului: cheltuieli determinate de achiziționarea 
produselor pentru participarea la concurs. 

5.5. La acest Concurs nu au drept de participare persoanele angajate în cadrul Muzeului Județean de 
Artă Centrul Artistic Baia Mare, precum nici membrii familiilor acestora (constând în copii, părinți, 
frați/surori, soț/soție). 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI 

6.1. În cadrul Concursului se va acorda 1 premiu, constând într-o stampă japoneză originală- UTAGAWA 
TOYOKUNI III-” 95 Scene from Osome Hisamatsu Ukina no Ukeuri”,i848. 

Desemnarea câștigătorului se va face în conformitate cu prezentul Regulament Oficial. 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI 

7.1. Pentru a se înscrie la tragerea la sorți pentru câștigarea premiilor Concursului, Participanții trebuie 
să achiziționeze bilet de intrare în muzeu/persoană plus orice Produs(e)în valoare de minim 12 lei și să se 
înscrie prin formularele puse la dispoziție la casieria Muzeului Județean de Artă Centrul Artistic Baia Mare, 
prin completarea prenumelui, numelui, a numărului de telefon, e-mail, seria și numărul biletului de intrare 
la muzeu. 

7.2. Fiecare achiziție de produse (plus biletul de intrare în muzeu) poate fi utilizată pentru înscrierea în 
Concurs o singură dată. 

7.3. Înscrierea în Concurs se realizează prin completarea formularului așa cum acesta se găsește la 
casieria Muzeului Județean de Artă Centrul Artistic Baia Mare: câmp nume și prenume, câmp număr de 
telefon, câmp seria și numărul biletului de intrare la muzeu, câmp e-mail, bifă de acord Regulament 
Oficial, bifă acord de colectare date în scop de marketing. Necompletarea oricăruia dintre câmpurile 
obligatorii sau completarea lor cu date inexistente sau incorecte poate duce la invalidarea înscrierii 
respective sau la imposibilitatea acordării premiului, în cazul unui potențial câștig. Participanții la concurs 
își dau acordul cu privire la acceptarea Regulamentului Oficial de concurs și prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

7.4. Fiecare înscriere la Concurs îi poate aduce Participantului o șansă de câștig la premiul ce urmează a 
fi atribuit prin tragere la sorți. 






