Regulament ”Community Voting”
Future Makers

Art 1. Organizatorul Concursului
1.1. Organizatorul Concursului ”Community Voting” (denumit în continuare "Concurs"), care
se desfășoară în cadrul proiectului ”Future Makers”, este Asociația Social Innovation Solutions,
cu sediul în Sector 1, București, Str. Av. Petre Crețu nr.15, et.2, ap.6, înregistrată la Judecătoria
Sectorului 1 București cu Nr. 57 din data de 08.05.2018, cod fiscal 39575152, (denumit în cele
ce urmează ”Organizatorul”).
1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”)
care este obligatoriu pentru toți participanții.
1.3. Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul
participanților de a se obliga să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și
prevederilor prezentului Regulament.
Art 2. Regulamentul Concursului
2.1 Regulamentul Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga
durată de desfășurare, pe pagina www.futuremakers.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a
modifica și/sau completa regulamentul, cu condiția înștiințării participanților cu privire la orice
modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor
acestui regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate prin actualizarea
regulamentului și comunicarea lui către finaliștii Future Makers în maxim 24 de ore de la
producerea acestora.

Art 3. Durata și locul de desfășurare al Concursului
3.1 Concursul va începe în data de 28 septembrie 2020, ora 10:00, ora României și se va încheia
pe 25 octombrie 2020 la ora 18:00, ora României.
3.2 Concursul este organizat și desfășurat pe website-ul www.futuremakers.ro.

Art 4. Mecanismul Concursului
4.1 În cadrul Concursului, publicul poate să voteze cea mai populară idee de afacere a echipelor
finaliste în proiectul ”Future Makers”. Echipa cu cele mai multe voturi valide va primi „Premiul
de Popularitate din partea publicului”, în valoare de 2800 USD, în cadrul finalei ce va avea loc
pe 18 noiembrie 2020 în București.
4.2 Cum se poate vota un proiect?
● Accesaţi website-ul www.futuremakers.ro, meniul „Votează finaliștii”;
● Se va deschide o pagină cu ideile de afacere supuse votului;
● Pentru a vota, trebuie să fii logat cu pagina de Facebook sau un cont de Google. Logarea
se poate face prin apăsarea butonului de ”Log in” aflat în partea dreaptă a paginii;
● După logare și vizionarea videoclipurilor, ideea preferată se poate vota prin apăsarea
butonului ”Votează acest proiect”, aflat sub fiecare videoclip.
● Puteţi vota un singur videoclip, o singură dată, iar votul, odată înregistrat, nu se poate
anula;
● Rezultatul voturilor se actualizează automat, în timp real.

4.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude un participant din Concurs dacă are motive
rezonabile să suspecteze o posibilă manipulare a rezultatelor votului ale acestui participant (de
exemplu: prin interferarea neautorizată a administrării datelor, utilizarea unor servicii robot de
votare, etc.). În eventualitatea în care un finalist este exclus din procesul de vot, toate voturile
primite de acesta în cadrul Concursului vor fi anulate.

4.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude un participant din Concurs dacă are motive
rezonabile să considere că participantul respectiv nu deține drepturile de autor sau dreptul de
utilizare pentru videoclipul furnizat sau elemente folosite în cadrul acestuia.
Art. 5 Desemnarea Câștigătorului
5.1 Echipa a cărui filmuleț de prezentare va primi cele mai multe voturi la momentul încheierii
concursului, va fi declarată câștigătoare.
5.2 În cazul în care există două sau mai multe idei care au obtinut acelaşi număr de voturi, va
avea prioritate acea idee care a fost apreciată cu o notă mai mare din partea juriului intern în
cadrul finalei din 18 noiembrie 2020.

Art. 6 Sesizări
În vederea sesizărilor de orice natură, acestea se pot depune în scris la adresa de e-mail
hello@innovationsolutions.eu, precizând numele complet.
Art 7. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
În cadrul concursului Community Voting se aplică regulile privind prelucrarea datelor cu
caracter personal ale organizatorului, disponibile pe website-ul oficial Future Makers, aici.
Acest regulament a fost încheiat la data de 01.09.2020 și este valabil pe toata durata competiției.

