Regulamentul oficial
„Clubul de carte Printre Litere“
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
“Clubul de carte Printre Litere”, denumit în continuare “Club”, este organizat de S.C. GRUP
EDITORIAL LITERA S.R.L., cu sediul în BUCUREŞTI, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7,
Clădirea Hermes Business Campus, et. 8, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/6414/2010, având CUI 26475186, reprezentată prin dl VIDRAŞCU MARIN – director
executiv (denumită în continuare Organizator sau Editura Litera)
Decizia de derulare a clubului conform regulilor din prezentul regulament este finală și
obligatorie pentru participanţi. Clubul se va desfășura conform prevederilor prezentului
regulament (Regulamentul), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul va fi accesibil
pe www.printrelitere.ro şi prin solicitare la m.sardariu@litera.ro. Regulamentul este disponibil,
în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa organizatorului - bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7,
sector 2, București.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum
şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfășurarea lui, cu condiţia înștiințării prealabile a
participanţilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia și
prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, notificat şi autentificat. Eventualele
modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin email,
telefon sau pe pagina de facebook Litera.
SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
„Clubul de carte Printre Litere” este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
SC GRUP EDITORIAL LITERA SRL a fost inscrisa sub nr. 32136 in registrul de evidenta
a prelucrarilor de date cu caracter personal.
SECŢIUNEA 3. PREZENTAREA, LOCUL ŞI PERIOADA ÎN CARE SE
DESFĂȘOARĂ CLUBUL DE CARTE PRINTRE LITERE
Clubul va funcționa pe site-ul www.printrelitere.ro începând cu data de 01 septembrie 2017
Proiectul național de stimulare a lecturii Clubul de carte Printre litere este destinat elevilor de
școală primară și gimnazială și își propune ca, în timp, cu răbdare și perseverență, să cultive
copiilor plăcerea de a citi.
În fiecare lună, în cadrul Clubului de carte Printre litere, desfășurat în toate școlile din
România, copiilor li se vor prezenta cărți menite să îi inspire și să le dezvolte plăcerea de a
citi.

Cărțile sunt alese astfel încât să-i încânte pe elevi prin prezentări interesante, prin ilustrații de
calitate și prin temele abordate, adecvate vârstei lor.
Dincolo de simpla lectură, elevii vor fi încurajați să reflecteze și să valorifice ceea ce au citit
la întâlnirile clubului, prin concursuri, astfel încât la sfârșitul fiecărui an școlar aceștia să
dețină un portofoliu de cititor.
SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE ÎNSCRIERE
Clubul de carte Printre Litere este deschis tuturor persoanelor fizice de cetățenie română,
cadre didactice (preșcolar, școlar), având vârsta de cel puțin 18 ani la data începerii activității
clubului, respectiv 1 septembrie 2017, cu domiciliul stabil în România.
SECŢIUNEA 5. TERMENI ŞI CONDIŢII DE ÎNSCRIERE. MECANISMUL DE
FUNCȚIONARE A CLUBULUI
Înscrierea în Clubul de carte Printre Litere se face automat, prin plasarea unei comenzi de
carte Litera. Comanda nu este condiționată la o anumită valoare și se poate face în mai multe
modalități:
- online, pe www.litera.ro, www.printrelitere.ro
- telefonic, la numerele 0374.833.500, 0752.548.372 de luni până vineri între orele 9:00 17:00
- prin intermediul agentului Litera prezent în școlile din București și țară
SECŢIUNEA 6. PREMII pentru membrii Clubului de carte Printre Litere
1 carte citită într-o lună - CADOU un semn de carte sau o diplomă
2 carți citite într-o lună - CADOU o carte + un semn de carte sau o diplomă
3 carți citite într-o lună - CADOU o carte pentru copii + o carte pentru părinți + un
semn de carte sau o diplomă
- Premiile de final de an școlar: aparat foto (valoare: 150 - 300 lei) / smartwatch (valoare:
70 - 150 lei)/ căști audio: valoare (130 - 160 lei)
Elevii care la finalul anului școlar au citit 15 cărți prezentate în cataloagele tipărite ale
Clubului de carte Printre Litere, primesc CADOU, în funcție de stoc și de produsele
disponibile, unul dintre următoarele produse: aparat foto, smartwatch sau căști audio. Imaginile
produselor oferite ca premii din catalogul clubului de carte Printre Litere sunt cu titlu de
prezentare.
În înțelesul prevederilor acestei secțiuni, “carte citită” se referă la o carte comandată din
oferta Clubului de carte Printre Litere a Editurii Litera.
Organizatorul se obligă să acorde exclusiv premiul stabilit prin Regulament, nefiind
posibilă acordarea contravalorii în bani a premiului.
Contravaloarea premiilor este suportată în totalitate de către Organizator din fonduri
proprii, iar orice impozite aferente operațiunilor vizate de acest Regulament vor fi suportate și
achitate de Organizator.
-

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE
Oganizatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate cu privire la:

a. nerevindicarea premiilor prin refuzul de a plati taxa de transport (acolo unde este cazul)
b. incapacitatea utilizării / exploatării serviciilor terţilor implicaţi în proiect ori care au
legătură în mod direct sau indirect cu premiile acordate;
c. efectele (inclusiv accidentări) produse ca urmare a sau pe timpul utilizării oricăruia
dintre premii;
d. disfuncționalităţi ale terţilor (ce au vreo legătură cu proiectul vizat de prezentul
regulament) sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrică (ex:
oprirea curentului electric etc.), furnizori de servicii de internet (ex: nefuncţionarea întro anumită zonă a ţării a reţelei oricăruia dintre furnizorii de servicii internet etc.).
De asemenea, în ceea ce privește premiile oferite elevilor, cel care va prelua și va oferi elevului
câștigător premiul va fi profesorul care s-a ocupat de procedura de înscriere și comandare a
cărților necesare participării la concurs.
SECŢIUNEA 8. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la
prezentul concurs în conformitate cu prevederile legii 677/2001 și a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Prin înscrierea la Club, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial
și își exprimă acordul în privința acestora.
Datele furnizate Organizatorului vor fi numele și prenumele. Acestea vor fi folosite de către
Organizator pentru a putea individualiza persoanele care fac parte din Club.
De asemenea, pentru ca datele personale ale participanților să intre în baza de date a
Organizatorului pentru a primi, cu diverse ocazii, oferte de marketing direct, inclusiv
publicitare despre produsele și evenimentele Organizatorului, participanții trebuie să manifeste
un consimțământ liber, scris, expres, putând face asta fie accesând pagina de Facebook Litera
și Printre Litere trimițând un mesaj prin care să își exprime consimțământul cu privire la
prelucrarea datelor personale în scopul marketingului direct, fie accesând site-ul Litera și
completând formularul dedicat prelucrării datelor personale.
Participarea la Club presupune acordul potențialilor câștigători ca numele și prenumele lor vor
fi făcute publice potrivit legislației în vigoare.
Persoanele care și-au comunicat datele personale sunt titulare ale unor drepturi conferite de
către Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date și a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Acestea pot fi cunoscute accesând site-ul
Litera, la secțiunea Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor personale.
Datele participanților se vor păstra în contabilitatea firmei, conform legislaţiei fiscale.
SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA ÎNSCRIERII ÎN CLUB
Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forță
majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.
*Forță majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după
intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi

îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata
de existenţă a cazului de forță majoră, confirmat de Camera de Comert şi Industrie a României.
SECŢIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la prezenta campanie se vor rezolva
pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de
instanţele judecătoreşti române competente.
Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă:
Editura Litera, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, sector 2, Bucureşti, în termen de
maximum 4 (patru) săptămâni de la data desfășurării campaniei. După această dată,
Organizatorul nu va mai lua în considerație nici o contestaţie.

