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REGULAMENTUL OFICIAL AL Tombolei 
“Programezi și câștigi cu ITLevel!” 

 
 
În perioada 1.09.2021 – 30.11.2021 Centrul Educațional de Excelență ITLevel organizează Tombola 
“Programezi și câștigi cu ITLevel!” prin intermediul căreia se încurajează copiii să-și dezvolte aptitudinile 
digitale conform noilor tehnologii. 
 
Elevii înscriși în învățământul preuniversitar din România sau din altă țară, care se înscriu la cursurile 
organizate de Centrul Educațional de Excelență ITLevel și pentru care se facturează minim un modul indiferent 
de cursul pentru care optează, se înscriu în cursa pentru câștigarea premiului oferit de ITLevel. 
 
Regulamentul oficial al tombolei “Programezi și câștigi cu ITLevel !” este întocmit și va fi făcut public 
conform legislatiei aplicabile în România, fiind obligatoriu pentru toți participanții la tombolă și are conținutul 
prezentat mai jos: 
 
 
1. ORGANIZATOR: 
Tombola “Programezi și câștigi cu ITLevel!”  este organizată de Centrul Educațional de Excelență ITLevel 
(denumită în continuare « Organizator ») cu sediul în București, Strada Intrarea Mecet, sector 2, România, 
Tel: 0751 011 391, e-mail: office@itlevel.ro. 
 
 
2. LOCUL DE DESFĂȘURARE 
Tombola organizată pe teritoriul României se desfășoară prin intermediul Bazei de Date ITLevel. Elevii care 
se înscriu la cursurile organizate de Centrul Educațional de Excelență ITLevel și pentru care se facturează 
minim un modul indiferent de cursul pentru care optează, în perioada 1.09.2021 – 30.11.2021, câștigă dreptul 
de participare la tombolă. 
 
 
3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE  

Tombola “Programezi și câștigi cu ITLevel!” se desfășoară în perioada 1.09.2021 – 30.11.2021. 
Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți electronică. 
Rezultatul va fi afișat în perioada 1-10 decembrie 2021 pe site-ul www.itlevel.ro . 

 
 
4. ÎNSCRIEREA LA TOMBOLĂ 
Tombola “Programezi și câștigi cu ITLevel!” se desfășoară exclusiv prin intermediul Bazei de Date ITLevel. 
 
Pentru a participa la tombolă, candidații trebuie: 
 Să fie elevi înscrisi în unitățile școlare din învățământul preuniversitar din România sau din altă țară. 
 Să fie înscriși la cursurile organizate în cadrul Centrului Educațional de Excelență ITLevel în anul școlar 

2021-2022. 
 Să se factureze în perioada 1.09.2021 – 30.11.2021 minim un modul indiferent de cursul pentru care 

optează. 
 
Respectarea tuturor condițiilor mai sus menționate duce la înscrierea automată a candidaților la tombolă. 
Centrul Educațional de Excelență ITLevel consideră înscrierea la tombolă ca o acceptare implicită a acestui 
regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.  
În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Centrul Educațional de Excelență 
ITLevel nu va considera validă respectiva participare.  
 
 
5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Poate participa la această tombolă orice persoană fizică - elev - înscrisă în unitățile școlare din 
învățământul preuniversitar din România sau din altă țară, indiferent de sex, naționalitate sau religie. 

Prin excepție de la cele mai sus prevăzute, nu pot participa: copiii angajaților firmei organizatoare 
precum ai rudelor de gradul I și II ale acestora. 
 
 
6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

Va fi desemnat 1 (unul) câștigător prin tragere la sorți electronică.  
Extragerea va avea loc în perioada 1-10 decembrie 2021. 
Căștigătorul va fi validat de către un juriu numit de către Organizator. Organizatorul își rezervă toate 

drepturile în privința modului de organizare și funcționare a juriului.   
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Rezultatul tombolei va fi anunțat pe site-ul web www.itlevel.ro în perioada 1-10 decembrie 2021, 
urmând ca, ulterior, câștigătorul să primească premiul de la Organizator.  

Reprezentantul Organizatorului va contacta câștigătorul telefonic/e-mail, în minimum 10 zile lucrătoare 
de la data câștigării tombolei.  

Prin tragerea la sorți electronică se va extrage un castigator și alți 2 participanți drept rezerve. 
Dacă o persoană declarată câștigătoare nu răspunde telefonic/e-mail în termen de maximum 20 zile 

lucrătoare de la data afișării rezultatului tombolei sau nu face dovada calității de elev într-o unitate școlară din 
învățământul preuniversitar din România sau din altă țară sau refuză premiul câștigat, se va acorda premiul 
unei rezerve extrase, în ordinea extragerilor afișate, noul câștigător fiind anunțat și contactat conform regulilor 
enunțate mai sus. 
 
 
7. PREMII 
Premiul acordat constă în: 
 1 x produs IT, conform Anexei la prezentul Regulament, care poate avea o valoare totală estimativă de 

1000 lei. 
 

În cadrul acestei  tombole, nu este posibilă înlocuirea premiului constând în produse IT prin 
contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea 
premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.  

Premiul tombolei este acordat numai după întocmirea formalităților necesare de predare a premiului 
care includ transmiterea de către câștigător către Centrul Educațional de Excelență ITLevel la adresa de email 
office@itlevel.ro a copiei actului de identitate. În situația în care câștigătorul este minor sub 18 ani, se va trimite 
către Centrul Educațional de Excelență ITLevel copie dupa actul de identitate al unui părinte sau al 
reprezentantului legal. 

În situația în care câștigătorul este din altă țară, acesta trebuie să comunice către Centrul Educațional 
de Excelență ITLevel o reședință din România la care se va trimite premiul. 

Participanții minori (sub 18 ani neimpliniți) și/sau cei de cetățenie străină vor îndeplini formalitățile de 
primire a premiului cu respectarea legislației române în vigoare. 

Premiul va fi transmis câștigătorului prin intermediul unui serviciu de curierat, pe adresa menționată 
de câștigător, în termen de cel mult 30 de zile de la data desemnării câștigătorului, sau poate fi ridicat direct 
de la sediul organizatorului.   

Se menționează că, din momentul semnării documentului de transport (AWB) de către câștigător 
(document prin care se transferă proprietatea și posesia premiului, în mod efectiv) sau a procesului verbal de 
predare premiu, toate riscurile legate de proprietatea și/sau posesia premiului oferit în cadrul tombolei se 
transferă la câștigător. Dacă un câștigator este minor (sub 18 ani neimpliniti), documentul de transport (AWB) 
sau procesul verbal de predare premiu se va semna de către unul din părinți sau de reprezentantul legal al 
minorului. 

Organizatorul are obligația de a calcula, reține și vira impozitul pe venitul din premiu, precum și orice 
alte taxe, impozite sau contribuții cu regim de reținere la plătitorul de venit, pentru fiecare câștigător. 

Premiul va fi acordat câștigatorului sub condiția ca acesta să nu fie descalificat ca urmare a 
nerespectării prezentului regulament. 
 
 
8. AMÂNAREA/ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI 
Tombola va putea fi amânată/întreruptă în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu 
înainte de a anunța publicul prin intermediul site-ului web www.itlevel.ro . 
 
 
9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestei tombole. 
Prin participarea la această tombolă, fiecare participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire 
la colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind date cum ar fi, dar fară a se limita la: 
nume și prenume, vârstă, număr de telefon, adresă, email, orașul din care provin etc. și a transmiterii acestora 
către Organizator în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament. 

 
Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorului și le va utiliza 

numai în scopurile stabilite prin Regulament. 
Participanții au dreptul să se opună prelucării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive 

întemeiate și legate de situația personală. 
 Participanții au, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de 
opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și 
dreptul de a se adresa justiției. 
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10. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă. 
Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra 

premiului câștigat de către participanți. 
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă 

și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet. 
Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau 

eronate. 
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a 

acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai 
rețelelor de telecomunicații, prestatori servicii de curierat sau alții asemenea. 

Centrul Educațional de Excelență ITLevel își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește 
acordarea premiului. 
 
11.REGULAMENTUL TOMBOLEI 

Regulamentul tombolei este disponibil pe site-ul www.itlevel.ro . 
Participarea la această tombolă implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor 

prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura 

în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe site-ul www.itlevel.ro . Modificările/forma 
modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online. 

Regulamentul tombolei este întocmit în conformitate cu legile din România.  
În cazul nerespectării prezentului regulament premiul căștigat nu se va acorda.  
 

 
13. CONTACT: 

Pentru mai multe informații referitoare la tombolă vă rugam să ne scrieți la office@itlevel.ro. 
 

 
 
 

Semnătura 

Nicoleta Iacob, Director General 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


