
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „VREI SA FII MODEL 
BELHER” 9 IAN 2023 – 1 FEBR 2023.

Art. 1 - Organizatorii campaniei
(1) Campania „Vrei sa fii model BELHER” denumita in 
continuare "Campania", este organizata si desfasurata de 
catre BEAUTY INNOVATION SRL avand sediul social in JUD. 
CONSTANŢA, ORŞ. NĂVODARI, STR. TAŞAUL, CAMERA 1, 
BL.T3, SC.B, AP.30, CUI 201/204, judetul Constanta, Navodari,
Romania, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. 
J13/1636/2012, cod fiscal ROONRC.J13/1636/2012, denumita 
in cele ce urmeaza „Organizator” prin intermediul agentiei de
publicitate THE CONCEPT WEB SRL, cu sediul in str. JUD. 
DOLJ, MUN. CRAIOVA, BLD. OLTENIA, NR.28, BL.24, SC.4, 
AP.10, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. 
J16/944/2016, C.U.I. 36030584 , care va intreprinde, dupa 
cum este aplicabil, unele operatiuni legate de prelucrarea 
unor date cu caracter personal in legatura cu campania si 
care, prin urmare, va actiona in calitate de imputernicit al 
Organizatorului.
(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte 
neconditionat si in totalitate termenii si conditiile prezentului 
regulament al Campaniei (denumit in continuare 
“Regulamentul”).
(3) Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, 
oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei 
unei situatii de forta majora sau al modificarii 
Regulamentului.
(4) Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale vor 
fi disponibile pe pagina www.belher.ro, fiind disponibil in mod
public si gratuit oricarui participant, in perioada 9.01 - 01.02 
2023 (inclusiv). Anexele sau actele aditionale la Regulament 
fac parte integranta din acesta.
(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si /sau 
complete oricand prezentul Regulament, urmand ca astfel de 
modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestora
pe pagina de Instagram.



Art. 2 - Dreptul de participare 

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au 
implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in campanie, cu 
domiciliul sau resedinta in Romania (“Participantii”) si care 
accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. 
(2) La aceasta Campanie nu au dreptul sa participe angajatii 
societatii BEAUTY INNOVATION SRL si ai societatii CONCEPT 
WEB SRL, precum si rudele de gradul I si afinii acestora.
(3) Participarea la aceasta Campanie implica acordul expres 
si neechivoc, cunoasterea si acceptarea neconditionata a 
termenilor prezentului Regulament de catre toti Participantii 
la Campanie. 
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intreprinde orice act
si/sau fapt care, in opinia sa rezonabila, este in masura sa 
inlature orice tentativa de frauda, respectiv dar fara a se 
limita la restrictionarea accesului de a participa la aceasta 
Campanie, anularea inscrierii in Campanie a oricarei 
persoane care incearca sa fraudeze. 

Art 3 - Durata campaniei si aria de desfasurare 

(1) Campania este organizata si desfasurata in conformitate 
cu prevederile prezentului Regulament pe intreg teritoriul 
Romaniei. Campania va incepe la data de 09.01 si se va 
incheia la data 01.02.2023 (inclusiv, orele 23:59).
(2) Campania este organizata si se desfasoara online, pe 
pagina de instagram @belher.ro
(3) In situatia in care Organizatorii decid oricand sa modifice 
durata Campaniei, acest fapt va fi adus in prealabil la 
cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 1 de 
mai sus. 



Art. 4. Mecanismul campaniei 

(1) Inscrierea in campanie 

Participantii care paticipa la campanie, trebuie:
• sa indeplineasca conditiile de participare, conform art. 2 al 
prezentului 

Regulament;
• sa acceseze pagina de instagram @belher.ro

• sa incarce o fotografie de tip “selfie” (respectiv un material 
fotografic
reprezentand portretul/ imaginea statica a participantului) pe 
pagina personala de instagram si sa taguiasca contul oficial 
de instagram @belhe.ro, sa foloseasca in descrierea pozei 
#belhermodel si sa dea follow la pagina de instagram 
@belher.ro; Participantul este obligat sa poarte in fotografia 
incarcata un produs BELHER la alegere: peruca, extensii, 
accesorii sau oricare alt produs care face parte din gama 
BELHER. 

• sa detina un cont activ si public pe reteaua de socializare 
Instagram; 

• sa respecte cerintele postarii oficiale ale campaniei 
publicate pe pagina de Instagram @belher.ro; 

• sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare
dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Campaniei, 
conform prezentului Regulament.
(2) Materialul foto trebuie sa respecte urmatoarele cerinte 
pentru a fi acceptat in campanie: 

• sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;

• sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri 



care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru 
persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala 
sau grup socio-economic;

• sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, 
afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata 
privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme 
sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si 
reglementarile aplicabile. 

• sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci 
inregistrate sau neinregistrare;

• sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de 
tigarete sau alcool;

• sa respecte tematica campaniei asa cum este descrisa pe 
site;

• sa fie original si sa nu contina elemente obscene, jignitoare 
sau antisociale,

• sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale 
care implica drepturi de autor sau care nu apartin 
participantului;

• prin incarcarea/inscrierea in campanie a materialelor, 
participantii declara pe proprie raspundere ca in acele 
fotografii sunt reprezentati ei insisi si au drepturi depline de 
proprietate asupra fotografiilor si le incarca de buna voie in 
platforma. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unei
imagini pe motiv de neconcordanta cu tema campaniei sau 
incercarea de fraudare a campaniei. Participantul este unic 
responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte 



ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acesta 
campanie. Materialele inscrise trebuie sa respecte legea 
drepturilor de autor. Participantul trebuie sa fie proprietarul 
tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in campanie. 
Prin inscrierea materialelor in campanie, participantii isi 
exprima acordul potrivit caruia in situatia in care materialul 
inscris este selectionat de catre Organizator, acesta va putea 
fi publicat pe pagina oficiala de instagram @belher.ro, fara a 
avea in schimb vreu pretentie financiara si/sau de alta 
natura, pe o perioada de 6 luni. Astfel, participantul 
cesioneaza Organizatorului drepturile de autor recunoscute 
de legea romana asupra materialului fotografic inscris in 
Campanie. 

(3) Desemnarea castigatorilor
Procedura desemnarii castigatorilor si atribuirea premiilor se 
va desfasura dupa cum urmeaza: 

• In perioada 21-22 ianuarie Organizatorii vor selecta 9 
participanti diferiti care vor trece mai departe in etapa 
urmatoare
• In perioada 23 ianuarie - 1 Februarie pozele participantilor 
vor fi postate pe contul oficial de instagram @belher.ro 
pentru a fi supuse votului publicului. 

• Pe data de 2 Februarie, primele 4 fotografii cu cele mai 
multe like-uri vor fi declarate castigatoare. 

Pentru prima parte a selectiei, castigatorii care vor intra in 
etapa votului de catre public vor fi alesi prin jurizare si vor fi 
desemnati de catre o comisie alcatuita din persoane 
desemnate in mod liber de catre Organizator.
Criterii de jurizare: 

• Respectarea tematicii 
• Expresivitate



• Creativitate
• Originalitate. 

Fiecare membru al juriului va putea acorda punctaje de la 1 
la 10 pentru fiecare dintre Criteriile de Jurizare. Pentru 
stabilirea punctajului acestei secțiuni se vor aduna toate 
punctajele acordate de fiecare membru al juriului si se va 
face media aritmetica raportat la numarul membrilor juriului. 

Art.5 - Litigiile si legea aplicabila 

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizatori, si 
Participanti, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in 
care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate 
de instantele judecatoresti romane competente.
(2) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile 
necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau 
orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei 
Campanii. 

Art.6 - Angajamente, Confidentialitatea Datelor 

(1) Prin inscrierea in campenie, participantii sunt de acord si 
se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului 
Regulament.
(2) Organizatorul, Implementatorul se obliga sa respecte 
prevederile Regulamentului nr. 2016/679 privind Protecția 
Persoanelor Fizice în ceea ce priveste Prelucrarea Datelor cu 
Caracter Personal, precum si orice alte dispozitii referitoare la
protectia datelor cu caracter personal. 




