Smiley- Sa-mi fie vara #BareFootChallenge
Condiții de participare:
1. Organizatorul concursului: HaHaHa Production S.R.L. (Bulevardul Basarabia, nr. 256,
sector 3, București, Romania) (“Organizatorul”)
2. Localizarea concursului: Concursul se va desfășura pe aplicatia musical.ly deținut de
musical.ly, Inc., 2461 Santa Monica Blvd, P.O. Box # 344, Santa Monica, CA 90404 și
disponibila gratuit pentru descarcare pe platformele „Play Store” si „App Store”.
3. Obiectivul concursului: Organizatorul își propune ca utilizatorii aplicației sa foloseasca
intr-un numar cat mai mare piesa Smiley - „Sa-mi fie vara” intr-un mod interactiv si distractiv.
Concursul este organizat cu acordul lui Andrei Tiberiu Maria, deținătorul brandului Smiley.
4. Condiții de participare privind înscrierea la concurs: Va fi considerată o înscriere,
realizarea unui filmulet cu aplicatia musical.ly pe piesa „Sa-mi fie vara” si postarea aceastuia
pe platforma musical.ly cu hashatagul #BareFootChallenge. Pot exista mai multe înscrieri,
luându-se în considerare cel mai mare numar de „like-uri” al participantului.
5. Participanții: Concursul este deschis tuturor persoanelor de pe teritoriul României si
Europa Centrala (Cehia, Ungaria , Polonia, Slovacia) care pregătesc o înscriere respectând
condițiile prevăzute în acest regulament (“Participanții”).
Nu pot participa la concurs angajații și colaboratorii cu contract ai organizatorilor, rudele
angajaților organizatorilor până la gradul 2, precum și angajații și rudele acestora până la
gradul 2 aparținând terțelor societăți implicate în promovarea proiectului reprezentat de
campania #BareFootChallenge.
6. Perioada campaniei: Concursul începe pe 23 iunie la ora 00:00 (ora Romaniei GMT+3),
moment in care campania cu hashatag-ul #BareFootChallenge va fi activa in aplicatia
musical.ly.Termenul limită pentru este 29 iunie ora 19:00.
7. Modul de desfășurare a concursului: Realizarea unui video pe piesa „Sa-mi fie vara” si
postarea acestuia cu hashatag-ul #BareFootChallenge in aplicatia musical.ly, provoacă
automat înscrierea în concurs. Pentru accesarea aplicatiei musical.ly, participantul trebuie săsi descarce aplicatia de pe magazinele „Play Store” pentru dispozitivele cu Android si „App
Store” pentru dispozitivele cu iOS sa se logheze printr-o modalitate pusa la dispozitie de catre
aplicatia musical.ly.
Mecanismul campaniei:
a) Utilizatorului i se va genera automat un cont de musical.ly dupa logarea prin contul său de
Facebook/Twitter sau cu ajutorul adresei de mail pentru a putea accesa aplicatia, realiza un
video și participa la concurs.
b) Utilizatorul va realiza un video cu piesa „Sa-mi fie vara” disponibila in aplicatie si il va posta
cu hashatag-ul #BareFootChallenge.
c) Primii 5 utilizatori ca numar de like-uri la video-urile postate vor fi premiati. Numarul de likeuri nu se cumuleaza in cazul in care un utilizator a realizat mai multe video-uri. In calcul se va
lua doar video-ul cu cel mai mare numar de like-uri.
Participanții sunt înregistrați automat prin contul de musical.ly. Prin participarea la campania
#BareFootChallenge, participanții acceptă în mod automat condițiile de participare stipulate
aici.
8. Numărul înscrierilor: Fiecare participant poate realiza si posta cate videouri doreste La
finalul campaniei va fi luat video-ul cu numarul cel mai mare de like-uri.
9. Mecanismul de desemnare a câștigătorilor: Utilizatorii pot realiza si posta video-urile în
vederea participării la campania #BareFootChallenge pana pe 29 iunie, ora 19:00, moment în
care cele mai apreciate 5 videouri vor fi alese în vederea desemnării câștigătorilor. Câștigătorii

vor fi anunțati de către Organizator prin intermediu contului de musical.ly prin trimiterea unui
mesaj privat pe contul lor. În data de 29 iunie, la ora 20:00, Organizatorul va anunța câștigătorii
și câte o rezervă
pe rețelele de social media HaHaHa Production si Smiley,
facebook.com/hahahaproduction si facebook.com/smileyonline, dar si intr-un live stream facut
de pe aplicatia live.ly.
10. Premii
Vor fi patru categorii de premii oferite câștigătorilor, după cum urmează:
a) 1 premiu x HOVERBOARD FREEWHEEL SUV SMART + kendama + looper + fan gear
Smiley „Sa-mi fie vara” by ha!STORE
b) 1 premiu x HOVERBOARD FREEWHEEL MONSTER SMART + kendama + Fangear
Smiley „Sa-mi fie vara” by ha!STORE
c) 1 premiu x Kendama + looper + Fangear Smiley „Sa-mi fie vara” by ha!STORE
d) 2 premii x 2 fangear-uri Smiley „Sa-mi fie vara” by ha!STORE
Valoarea comercială totală a premiilor oferite în cadrul campaniei este de 6620 RON.
11. Acordarea Premiilor: După anunțarea câștigătorilor printr-o postare pe paginile de
Facebook
HaHaHa
Production,
Smiley,
facebook.com/hahahaproduction
si
facebook.com/smileyonline si live-ul realizat pe aplicatia live.ly, organizatorul va contacta
căștigătorii, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, printr-un mesaj privat trimis castigatorilor pe
aplicatia musical.ly.
Premiile oferite nu pot fi echivalate în bani. Premiile vor fi trimise câștigătorilor prin curierat,
taxele aferente acestuia fiind suportate de Organizator.
În cazul în care un câștigător nu răspunde la mesajul Organizatorului în termen de maximum
4 zile lucrătoare de la emiterea lui, Organizatorul va anunța retragerea premiului și va contacta
rezerva. În cazul în care rezerva nu răspunde la mesajul Organizatorului în termen de maxim
48 ore de la emiterea lui, nu își asumă responsabilitatea acordării premiului.
12. Declarațiile Organizatorului: Organizatorul declară că:
(i) Înscrierile care nu întrunesc în totalitate condițiile precizate la capitolul “Condiții de
participare”, vor fi excluse din tragerea la sorți;
(ii) Regulamentul de participare/desfăsurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant;
(iii) Organizatorul nu este obligat sa selecteze niciun câștigător dacă niciuna dintre înscrieri nu
întrunește Condițiile de Participare.
(iv) Organizatorul se obligă sa calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat de către
câștigători pentru premiile obținute în conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal.
13. Obligațiile participanților: Participanții declară că:
i) Contul de Facebook folosit de participanți în etapa de înregistrare este real și corect și poate
fi folosit de către Organizator pentru a-i contacta.
ii) Participantii iau la cunoștintă și acceptă necondiționat atât Declarațiile Organizatorului și
Obligațiile Participanților cât și Condițiile de participare.
iii) Participanții nu vor încerca să fraudeze sistemul în vreun fel. Organizatorii sunt îndreptăţiti
să ia toate măsurile necesare în caz de orice tentativă care ar putea afecta imaginea sau
costurile acestei campanii. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului
utilizator al aplicatiei şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul.
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