
REGULAMENT DE PARTICIPARE 

Concurs Facebook „Win a Paid Internship in Game Development!” 

 

ART. 1. Organizatorul Concursului 

Organizatorul Concursuluicu premii din cadrul evenimentului „Win a Paid Internship in Game 

Development!” din perioada 24 aprilie – 8 mai 2017, (denumita în continuare "Concurs") este 

ASSIST SOFTWARE SRL, cu sediul în Str. Tipografiei nr.1, Suceava 720043, Romania 

reprezentanta prin dl. Gheorghe David in calitate de Administrator. 

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit 

în cele ce urmează "Regulamentul"). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum 

sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Concurs. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului 

acest fapt. 

 

ART. 2. Durata și aria de desfășurare a Concursului 

Concursul va fi organizat în perioada 24 aprilie - 8 mai 2017, inclusiv, iar castigatorul va fi 

anuntat public in data de 9 mai 2017, pe site si pe pagina de facebook ASSIST Software 

Suceava. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda Concursul, aducând la cunoștința 

publicului acest fapt. 

 
ART. 3. Premiile oferite în cadrul Concursului 

Participantul care a acumulat cel mai mare punctaj in cadrul jocului Hooman Invaders, in 

perioada 24 aprilie – 8 mai 2017, ocupand prima pozitie in clasamentul jocului, publicat pe 9 

mai 2017, va castiga un stagiu de practica platita (in baza unui contract individual de 

munca pe perioada determinata) in cadrul firmei ASSIST Software Suceava, in 

departamentul de Game Development. Stagiul de practica va avea o perioada de 2 saptamani 

(10 zile lucratoare), cu un numar total de 60 ore. In schimbul orelor prestate, Organizatorul va 

oferi castigatorului, un salariu net in valoare de 750 lei.  

 

Departamentul de gaming este structurat in 3 module care impreuna construiesc pipeline-ul 

de development pentru proiectele din cadrul acestui department. Primul modul este 

reprezentat de catre programatorii Unity 3D, care se ocupa cu programarea functionalitatii in 

cadrul motorului graphic prin intermediul limbajului de programare C#. Al doilea modul este 

format din artistii 2D care se ocupa atat de concept design cat si de interfata grafica a aplicatiei. 

Ultimul modul este reprezentat de artistii 3D care au ca atributii modelarea 3D, texturare si 

generarea de animatii in functie de necesitatile proiectelor dezvoltate. Castigatorul va avea 



ocazia de a alege un modul pe care doreste sa se specializeze pe parcursul stagiului de 

practica efectuat la ASSIST Software SRL. 

Premiul nu poate fi inlocuit cu alte beneficii sau cu contravaloarea acestuia in bani, fara 
realizarea stagiului de practica. 

ART. 4. Dreptul de participare 

La Concurs au dreptul de a participa persoanele fizice cu varsta minima de 16 ani, elevi sau 

studenti/masteranzi inscrisi la o institutie de invatamant din Romania, care s-au înscris la 

concurs în perioada 24 aprilie – 8 mai 2017, folosind formularul online și care au descarcat 

jocul Hooman Invaders si au jucat pentru a acumula cel mai mare punctaj dintre toti participantii 

inscrisi la concurs. Clasamentul final privind concursul se va stabili doar dintre participantii 

care s-au inregistrat in concurs completand formular online. Jucatorii care nu s-au inscris oficial 

in concurs, dar considera ca au un punctaj mai mare decat persoana desemnata castigatoare 

nu vor avea dreptul la revendicarea premiului. Lipsa inregistrarii datelor personale in concurs 

nu ofera nici un drept cu privire la marele premiu nici unei persoane, in afara celor inscrise.  

Nota!  

In cazul in care castigatorul are varsta de 16 ani, pentru validarea premiului si efectuarea 

stagiului de practica este necesar acordul scris din partea unui parinte sau a unui tutore legal. 

In cazul in care parintii nu isi dau acordul pentru ca persoana castigatoare sa efectueze stagiul 

de practica, se va trece la urmatorul participant de pe lista, in odinea punctajului obtinut, pentru 

acordarea premiului.  

In cazul in care persoana desemnata castigatoare nu doreste sa efectueze un stagiu de 

practica, aceasta isi va manifesta in scris alegerea si Organizatorul va alege urmatorul 

participant cu cel mai mare punctaj, clasat pe locul al 2, pentru a beneficia de premiu. La fel 

se va proceda si daca participantul de pe locul al doilea refuze premiul. Se va trece la validarea 

celui pozitionat pe locul 3.  

 Participanții la Concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:(1) Sa 

aiba 16 ani impliniti pana la data inscrierii in concurs (2) Sa completeze formularul 

online de inscrie la concurs cu urmatoarele date: nume si prenume, username din joc, 

localitate, varsta, email si numar de telefon (3) sa descarce jocul Hooman Invaders din 

Google Play sau App Store si sa adune cel mai mare punctaj dintre toti participantii, pe 

baza realizarilor dobandite in cadrul jocului; 

 Participarea la aceasta Tombolă are valoare de acceptare integrală și liber consimțită 

a prevederilor prezentului Regulament. 

ART. 5. Modul de desfășurare a Concursului 



Respondenții care au completat formularul de înscriere online la eveniment validat și admis în 

baza de date, au descarcat jocul Hooman Invaders si au acumulat un punctaj in urma activitatii 

din cadrul jocului vor intra automat in cursa pentru marele premiu – 1 stagiu de practica platita 

in cadrul firmei ASSIST Software.  

 

ART. 6. Acordarea premiilor 

Premiul va fi acordat in baza unui clasament inregistrat in cadrul jocului Hooman Invaders, 

unde participantii acumuleaza puncte in functie de victoriile obtinute. Participantii pot juca 

Hooman Invaders in perioada 24 aprilie – 8 mai 2017, inclusiv. Primul pozitionat in clasamentul 

concursului la finalul zilei de 8 mai 2017 va fi marele castigator al unui stgiu de practica platita. 

Castigatorul va fi anuntat public, pe site si pe pagina de Facebook ASSIST Software pe data 

de 9 mai.  

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica în caz de necesitate datele concursului,, cu 

notificare prealabila, păstrând numărul și valoarea premiului anunțat inițial. 

Pentru revendicarea premiului, participantul castigator va prezenta Organizatorului pentru 

certificarea calitatii sale, urmatoarele: 

 BI/CI aflate in termenul de valabilitate; 

Nerevendicarea premiului realizata fara prezentarea celor mentionate mai sus este 

considerata de catre Organizator revendicare neintemeiata si nu va fi luata in considerare.  

 

Premiul consta intr-un stagiu de practica platita, valabil 2 saptamani, 6 ore/zi, in baza unui 

contract individual de munca. In cazul in care castigatorul nu este de acord sa beneficieze de 

stagiul de practica in baza unui contract legal, isi pierde automat dreptul de a beneficia de 

stagiu si de suma de 750 lei. In cazul in care acesta este de acord, va oferi Organizatorului 

toate actele necesare angajarii.  

Predarea/primirea premiului de la Organizator la castigator se va realiza in baz unor procese 

verbale semnate de catre Organizator, cat si de catre castigator. Vor fi completate in procesele 

verbale de predare-primire si vor face parte integranta din acestea: serie si numar CI, nume, 

prenume, adresa, telefon, semnatura castigatorului, premiul.  

Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar 

putea avea obiectul ce constituie premiul. 

 

ART. 7. TAXE SI IMPOZITE 

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale 

legate de premiile castigate, cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform 

prevederilor legale in vigoare. 



 

ART. 8. Diverse 

Prin înscrierea la Concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele 

acestora și fotografia acestora cu premiul câștigat să fie publicate pe site-ul Organizatorului si 

pe canalele oficiale de social media: Facebook, Twtter, Linkedin etc. 

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de 

proprietate asupra premiului câștigat. 

Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata Concursului și va face public 

acest lucru. 

Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 
Organizator: 

ASSIST SOFTWARE SRL 

Prin: Gheorghe David, Administrator 


