
TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU CAMPANIA “V-DRUMS HEROES” 

1. Prezentare Generală 

Campania „V-Drums Heroes" vă oferă șansa de a câștiga 2.000 de euro (sau echivalentul în moneda locală) de 

echipamente de tobe Roland. Pentru a participa, postați pe social media (în mod ideal pe Instagram) un videoclip cu 

interpretare de 60 de secunde, care să includă fie un set TD-11, fie un set V-Drums din seria TD-25, însoțit de hashtag-

uri #td11hero sau #td25hero. 

2. PERIOADA CAMPANIEI  

Această campanie începe pe 19 Octombrie (17:00pm GMT), 2017 și se încheie pe 18 Decembrie (17:00pm GMT), 

2017.  

 
3. ELIGIBILITATE 
 

3.1. Un videoclip care nu depășește 60 de secunde, va fi afișat pe site-urile social media1 fie cu hashtag-uri 

de campanie #td11hero sau #td25hero. 

3.2. Fiecare video înscris trebuie să conțină fie un set TD-11, fie un set V-Drums din seria TD-252.  

3.3. Muzica înscrisă în videoclipul cu interpretarea trebuie să fie sample-uri originale ale participantului 

și/sau compoziției sau în domeniul public. Muzica sau sample-urile audio cu drepturile de autor ale 

unei alte persoane/părți nu ar trebui să fie utilizate fără permisiune. Dacă solicitantul folosește orice 

cântec sau sunet al cărui drept de autor este deținut de orice terță parte (persoană sau grup), este 

responsabilitatea solicitantului să obțină o autorizație de utilizare de la deținătorul drepturilor de 

autor. 

3.4. Prin adăugarea hashtag-urilor descrise mai sus la videoclipul înscris, participantul3 acordă 

consimțământ Roland Corporation pentru a partaja prezentarea pe canalele sociale oficiale 

Roland, www.roland.com și pe paginile respective. Fiecare videoclip trebuie să conțină hashtag-

urile relevante ale campaniei #td11hero sau #td25hero fie în textul postării, fie în comentariu pentru 

accesul la căutare, și astfel eligibil. 

3.5. Dacă videoclipul prezentat respectă instrucțiunile 4.1, 4.2, 4.3 și 4.4, este considerat ca intrare 

eligibilă4. 

3.6. Contul social media al participantului care conține intrarea eligibilă trebuie setat la "Public" pentru 

vizibilitate. 

3.7. Această campanie este clasificată ca o Competiție de Îndemânare cu câștigătorul selectat de juriu în 

baza unor criterii prestabilite (conform secțiunii 4). Nu există noțiunea de noroc în această competiție. 

3.8. Campania "Heroes V-Drums" este eligibilă pentru participanții din următoarele țări; Marea Britanie, 

Franța, Germania, Belgia, Olanda, Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Portugalia, Spania, Italia, 

Republica Cehă, Austria, Polonia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, România, Estonia, Letonia, Lituania, 

Belarus. 

 

 

http://www.roland.com/


3.9. Participanții trebuie să aibă vârsta de optsprezece (18) ani sau mai mult în momentul intrării (cu 

excepția cazului rezidenților din anumite jurisdicții în care vârsta legală a majoratului este mai mare de 

optsprezece (18) ani, atunci această vârstă legală a majoratui).  

3.10. Intrările nu sunt valabile atunci când o astfel de activitate este interzisă prin lege. Se vor aplica toate 

legile, regulile și regulamentele naționale, federale, de stat și locale.   

3.11. Angajații Roland Corporation, afiliații acestora, membrii familiilor lor imediate (definite ca soț/soție, 

copil, frate, părinte sau bunici) și membrii gospodăriilor lor (indiferent dacă sunt sau nu rude) NU sunt 

eligibili să se înscrie sau să câștige. Personalul magazinelor muzicale și nici Artiștii Roland oficiali de 

asemene anu sunt eligibili să se înscrie sau să câștige. 

3.12. Fiecare participant poate să înscrie cât mai multe înregistrări după cum doresc în cadrul fiecărui cont 

pe social media. Cu toate acestea, înregistrările multiple depuse de o singură persoană vor fi 

considerate ca fiind o singură înscriere. În consecință, înscrierile multiple depuse de la o singură 

persoană nu cresc posibilitatea de a câștiga.   

 

4. SELECTAREA CÂȘTIGĂTORILOR  

 

4.1. Câștigătorii campaniei "V-Drums Heroes" vor fi selectați numai dintre participanții eligibili (conform 

Secțiunii 3 - Eligibilitate).  

4.2. Procesul de selecție a potențialilor câștigători și a oricăror liste scurte este la discreția Roland 

Corporation. 

4.3. Procesul de selecție implică o listă scurtă de înscrieri care urmează să fie marcate de un juriu selectat. 

4.4. Un scor este alocat - de la 0 cel mai mic la 5 cel mai înalt - pentru patru categorii. Printre categoriile se 

numără Abilitatea de interpretare, Muzicalitatea, Originalitatea video, Demonstrația cu V-Drums. 

4.5. Juriul îi include: 

Jules Tabberer-Stewart – V-Drums Product Manager, Roland Europe 

Michael Schack – V-Drums Product Artist, Roland Corporation  

Dirk Brand - V-Drums Product Artist, Roland Corporation 

Craig Blundell - V-Drums Product Artist, Roland Corporation 

Mariusz Mocarski – V-Drums Product Specialist, Roland Europe 

Christophe Cools – V-Drums Product Specialist, Roland Europe 

4.6. Odată ce potențialii câștigători au fost verificați5, aceștia vor fi contactați direct prin canalul lor social 

media unde au fost depuse înscrierile. 

4.7. Câștigătorii vor fi selectați în data de 18 Decembrie 2017 și vor fi anunțați și contactați oficial în data 

de 19 Decembrie 2017 sau ulterior 

4.8. În cazul în care un potențial câștigător nu poate fi contactat în termen de 5 zile de la prima încercare 

de a contacta un astfel de potențial câștigător, atunci un câștigător alternativ va fi selectat în locul său 

dintre toate intrările primite.   

 

5. PREMII  

 

5.1. Câștigătorul selectat al campaniei "V-Drums Heroes" va primi echipamente din gama de produse de 

tobe actuale Roland până la valoarea de 2.000 de euro (sau echivalentul în monedă locală) la RRP 



complet. 

5.2. Premiile oferite în această campanie nu pot fi transferate, atribuite sau înlocuite. 

5.3. "Echivalentul" premiului în 2000 este definit la cursul de schimb valutar de la EURO la moneda locală a 

câștigătorului (pentru țările UE care nu utilizează moneda euro) în ziua închiderii Campaniei [18 

Decembrie 2017] 

5.4. În țările în care legea dictează că "premiile" rezultate din acest concurs sunt clasificate ca și câștiguri 

financiare și sunt impozabile, este exclusiv responsabilitatea câștigătorului (câștigătorilor) să declare și 

să plătească orice taxă datorată.  

 

 

 

6. INTRĂRI INTERZISE 

 

6.1. Înscrierile eligibile nu pot avea conținut obscen, ofensator, violent, deranjant, profan sau explicit din 

punct de vedere sexual, după cum poate fi determinat de către Roland Corporation la propria lor 

discreție. 

6.2. Înscrierile eligibile nu pot conține materiale care violează sau încalcă drepturile unei alte părți, 

incluzând, fără limitare, confidențialitatea, drepturile de autor, publicitatea sau orice alte drepturi de 

proprietate intelectuală.  

6.3. Roland Corporation își rezervă dreptul de a raporta orice conținut trimis pentru ștergere sau eliminare 

care încalcă sau suspectează că încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor terțe părți. 

6.4. Intrările eligibile nu pot încălca sau viola regulile sau termenii de utilizare pentru Facebook, Instagram, 
Twitter și YouTube.   

6.5. Participanții sunt de acord să respecte toate legile și regulamentele naționale, federale, statale și 

locale aplicabile.  
  
 

7. DATE PERSONALE 

 

7.1. Roland Corporation va colecta de la câștigător următoarele informații:   

• Nume și Prenume 

• Un număr de telefon funcțional 

• Adresa de livrare a premiului 

• O adresa de email activă.  

7.2. Roland Corporation va folosi informațiile personale pentru a livra premiul și pentru a gestiona această 

campanie și vom împărtăși sau transfera informațiile personale companiilor din grup din străinătate, 

după caz, pentru transport. Intrând în campanie, sunteți de acord cu colectarea noastră de astfel de 

informații.  
7.3. Toate intrările și informațiile transmise în această campanie vor fi tratate în conformitate cu 

"Politicile privind protecția informațiilor personale" ale Roland și "Declarația de 
confidențialitate", așa cum au fost găsite pe https://www.roland.com/global/privacy/  

 

8. DETALII CAMPANIE 

https://www.roland.com/global/privacy/


 
8.1. Această campanie este administrată de Roland Corporation. Facebook, Instagram, Twitter și YouTube 

nu sunt sponsori, endroseri, administratori sau asociați ai acestei campanii și sunt eliberați de orice 

responsabilitate legată de această campanie.   

8.2. Prin înscrierea în campanie, Roland Corporation se va aștepta ca intrarea dvs. să respecte Termenii și 

Condițiile.   

8.3. Înscrierea este limitată la proprietarul înscrierii eligibile. Permisele trebuie să fie acordate de orice alte 

persoane și părți care pot apărea în înregistrare.   

8.4. Roland Corporation își rezervă dreptul de a anula, rezilia sau modifica termenii și condițiile din această 

campanie în orice moment, la discreția exclusivă și absolută a acestora.  

  

9. DEFINIȚII 
 

1. “Social Media” înseamnă Facebook, Instagram, Twitter și YouTube. 

2. “Seturile Seriilor TD-11 sau TD-25 Series V-Drums” înseamnă TD-11K, TD-11KV, TD-25K și TD-25KV. 

Informații despre produse pot fi găsite la www.roland.com. 

3. "Participant" înseamnă orice membru al publicului care postează un videoclip de 60 de secunde pe 

rețelele sociale cu hashtag-urile campaniei. 

4. "Înscrierea eligibilă" înseamnă un videclip înscris care îndeplinește criteriile 4.1, 4.2, 4.3 și 4.4. 

5. "Verificat" înseamnă că câștigătorul îndeplinește toate criteriile de eligibilitate conform secțiunii 4. 

 

http://www.roland.com/
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