REGULAMENT
Televoting “DUELUL ANSAMBLURILOR”

1. DEFINITII
„Organizator” inseamna Societatea Comerciala PRO TV SRL – persoană juridică de drept român cu
sediul în Bucuresti, Bd. Pache Protopopescu nr.105, parter, camera 101, sector 2, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J40/24578/1992, având cod unic de inregistrare RO2835636, care, pe de o
parte, produce si radiodifuzeaza Emisiunea La Maruta pe postul de televiziune „PRO TV”, iar, pe de alta
parte, organizeaza televotingul „Duelul Ansamblurilor”.
„Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Televotingului „Duelul Ansamblurilor”,
obligatorii pentru toti participantii la Televoting, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii
acestui televoting. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului, fiind disponibil gratuit pe site-ul
lamaruta.protv.ro si la sediul Organizatorului.
„Emisiunea” inseamna toate sau oricare dintre editiile live ale emisiunii „LA MARUTA”, radiodifuzate
pe postul de televiziune „PRO TV” in perioada 15.01.2018 -19.02.2018 si in legatura cu care se
organizeaza Televotingul.
„Televoting” este un element de divertisment, oferind telespectatorilor posibilitatea sa-si sustina si sa-si
voteze concurentii favoriti, in scopul desemnarii castigatorului Emisiunii.
Scop
Voturile telespectatorilor vor influenta Concursul „Duelul Ansamblurilor”, telespectatorii desemnad astfel
ansamblurile participante care se vor califica mai departe in concurs, inclusiv vor desemna castigatorii in
Marea Finala a Emisiunii.
2. DURATA TELEVOTINGULUI
2.1. Televotingul se desfasoara in perioada cuprinsa intre 15.01.2018 -19.02.2018, exclusiv in perioada
comunicata de catre prezentatorii emisiunii pentru fiecare editie a emisiunii, respectiv pentru fiecare duel.
Televotingul se va desfasura exclusiv in legatura cu difuzarea live – in direct a Emisiunii.
2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice Regulamentul, respectiv sa modifice modul de, derulare
a Televotingului, precum si dreptul sa intrerupa oricand desfasurarea Televotingului, urmand ca aceste
modificari sa intre in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate pe site-ul lamaruta.protv.ro. Organizatorul isi
rezerva dreptul sa modifice programul de radiodifuzare a Emisiunii.
3. TERITORIUL
Televotingul se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei, prin intermediul retelelor de telefonie
Telekom, Orange, Vodafone si DigiMobil.
Pentru evitarea oricarui dubiu, voturile telespectatorilor care sunt trimise din afara teritoriului Romaniei
(in regim roaming), nu vor fi luate in considerare in cadrul Emisiunii.

4. MECANISMUL TELEVOTINGULUI
4.1 Participarea la Televotingul din cadrul fiecarei editii a Emisiunii se desfasoara prin trimiterea unui
mesaj de tip sms la numarul scurt 1266, valabil in retelele Telekom, Orange si Vodafone, in intervalul de
timp comunicat in Emisiune si in legatura cu prima radiodifuzare a acesteia.
4.2 Telespectatorul trebuie sa transmita la numarul 1266 numele judetului de unde provine ansamblul
participant la Emisiune care se doreste a fi votat, asa cum este comunicat in emisiune (prin afisare pe
ecran si mentionare verbala).
4.3 Tariful fiecarui vot este de 0.24€, inclusiv TVA.
5. VALIDAREA VOTURILOR
5.1 Voturile sunt considerate valide și înregistrate numai dacă:
o

Sunt transmise de pe teritoriul Romaniei;

o

sunt transmise în intervalul comunicat de catre prezentatorul emisiunii pentru fiecare
episod (Start Vot– stop vot);

o

conțin numele unui ansamblu care este supus la vot, așa cum este comunicat în emisiune.

5.2 Voturile care nu respectă condițiile de mai sus nu sunt luate în considerare in cadrul Emisiunii,
insa apelantul va fi taxat conform art 4.2 de mai sus.
6. RESPONSABILITATE
6.1 Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Televotingului ca urmare a
actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau
administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.
6.2 Organizatorul nu raspunde pentru suspendarea sau incetarea televotingului in orice stadiu datorita
intervenirii unor evenimente de forta majora.
6.3 Intreaga responsabilitate privind numarul de voturi trimise in cadrul televotingului de pe un numar de
telefon apartine titularului abonamentului sau cartelei pre-platite (pre-paid) de pe care au fost trimise
voturile, Organizatorul fiind absolvit de orice fel de pretentie ulterioara cu privire la respectivele voturi si
costurile generate de acestea. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la
solicitarile de orice natura.
7. DIVERSE
7.1 Pentru buna desfasurare a televotingului Organizatorul poate subcontracta servicii sau imputernici
furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.
7.2 Participarea la televoting implica obligativitatea respectarii prevederilor Regulamentului. Prin
transmiterea votului, telespectatorii declara in mod expres faptul ca au citit, au inteles si sunt de acord cu
prevederile prezentului Regulament.

7.3 Prezentul Regulament intra in vigoare incepand cu data de 15.01.2018.

