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Descrierea concursului
PIATRA - CONCURS NATIONAL de DESIGN
“Piatra - decor si obiect”
-------------------------------------------------------------------------------------------------1.Concursul se adreseaza studentilor - ARHITECTURA / ARTE - din Romania
Promotori - s.c. ROA d'Sign s.r.l. , Bucuresti - interYours & exterYours consulting partners
- www.yourstock.ro

2 . Toti participantii vor primi ulterior invitatii pentru evenimente dedicate subiectului PIATRA.
3. Cele mai bune lucrari vor fi prezentate in spatii dedicate ambientelor din piatra.

Participanti si conditii de eligibilitate
1. In acest concurs are dreptul sa participe oricine face dovada de a fi in prezent student in
cadrul unei institutii de invatamant de stat sau private, indiferent de rasa, sex, nationalitate sau
statut social, cu exceptia organizatorilor, precum si a membrilor familiilor acestora (frati/surori,
sot/sotie).
2. Participarea la concurs poate fi individuala sau in echipe.
Orice participant individual sau in echipa poate participa cu un numar nelimitat de lucrari.
3.Fiecare lucrare va trebui sa aiba o titulatura, si o descriere succinta a conceptului.
4.Pentru a se inscrie in concurs, participantii sunt invitati sa isi creeze un cont de vizitator pe
site-ul www.yourstock.ro, si sa trimita un email cu datele personale si institutia de invatamant
careia ii apartin la office@yourstock.ro . Inscrierile in concurs se fac exclusiv online si se accepta
pana la termenul limita. Datele personale : nume, prenume, numar si serie act de identitate,
cod numeric personal, adresa, anul de studiu si institutia de invatamant.

Desfasurarea concursului
1.Inscrierea candidatilor : pana la 15 februarie ora 18.00, office@yourstock.ro
: termen de predare - 27 februarie - ora 18.00
:premiere
- 2 februarie - ora 18.00

2.Comunicarea intre participanti si organizatori se va face exclusiv prin e-mail, la adresa
office@yourstock.ro.
3.Toate lucrarile inscrise vor putea fi prezentate in cadrul www.yourstock.ro (exceptii vor face
lucrarile inscrise dar care sa fie considerate de organizatori a nu fi respectat tema concursului),
si vor putea fi votate, printr-un singur e-mail, pentru o singura lucrare iar in caz contrar vor fi
anulate. Rezultatele voturilor vor fi afisate in pre-ziua premierii castigatorilor, si vor avea o
proportie de 40% din punctajul final. Juriul isi rezerva dreptul de a numi castigatorii, in
proportie de 60%. Participantii isi asuma raspunderea pentru originalitatea lucrarilor. In cazul

unei sesizari cu dovezi reale de plagiat, participantii vor fi descalificati. Informatii legate de orice
incident vor fi publicate in cadrul articolului dedicate concursului, in cadrul www.yourstock.ro
3. Concursul este dedicat incurajarii si promovarii tinerilor , nu se percepe taxa de inscriere.
4. Expunerea lucrarilor va avea loc in Bucuresti. Organizatorii nu se angajeaza sa suporte costuri
de transport si de cazare pentru participanti. Lucrarile vor fi format A2 – portrait, vor fi
transmise in format electronic . Vor fi solicitate print-uri pentru expozitii specializate doar
pentru primele 30 de nominalizari. Aceste nominalizari se vor face on-line in cadrul
www.yourstock.ro

Drepturi de autor
1. Lucrarile participante la concurs trebuie sa contina datele de identificare ale autorului, devin
proprietatea s.c. ROA d’Sign s.r.l., CUI 16975141, si vor putea fi utilizate pentru orice
prezentari,evenimente sau expozitii de specialitate, fara acordul autorului. Lucrarile
participante la concurs care pot fi utilizate ulterior in scop comercial prin multiplicare sau
materializate in serie conform elementelor reprezentate,vor fi utilizate exclusiv de s.c. ROA
d’Sign s.r.l cu acordul autorului si in baza unui contract de cesiune de drepturi de autor.
Valoarea contractului va fi evaluata la 500 euro net pentru o lucrare, suma ce va fi achitata
autorului, urmand ca toate taxele legale sa fie suportate de s.c. ROA d’Sign

Responsabilitate
1. Inscrierea la concurs se face pe propria raspundere. Titularii inscrierilor sunt raspunzatori
pentru veridicitatea datelor inscrise in e-mailul trimis pentru participare.
2. Organizatorul va acorda premiile numai persoanelor ale caror date inscrise corespund cu cele
din buletin/cartea de identitate.
3. Organizatorul nu poate fi considerat raspunzator pentru veridicitatea datelor inscrise de
participantii la concurs in e-mailul de inscriere in concurs.
4. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul in perioada competitiei.

Confidentialitatea datelor
1.Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor.
2.Toate datele inscrise in e-mailul de participare vor deveni proprietatea organizatorului, cu
toate drepturile care decurg de aici.
3. Participantii sunt de acord ca datele personale sa fie utilizate de catre organizator pentru
actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati.
4. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea
sau actualizarea datelor personale, in conformitate cu prevederile legii 677/2001.
5. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor
prezentului regulament.

