
REGULAMENT PARTICIPARE 

 consolid8 Hackathon 2022 

- variantă actualizată - 
 
 

1. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIȚIEI 

 
Prezenta competiție este organizată de către Asociația Centrul pentru o Societate Durabilă 

(denumită în continuare consolid8 Festival/ consolid8 Hackathon), cu sediul în Mogoșoaia, 

str Eugen Barbu, nr 28A, județul Ilfov, cod de identificare fiscală 33423732, reprezentată legal 

de către Prelucă Alexandra Raluca. 

 

Competiția se desfășoară exclusiv în acord cu dispozițiile prezentului Regulament și a legislației 
incidente. 

 
Participarea la competiție este condiționată de acceptarea prealabilă a Regulamentului. 

Regulamentul se consideră acceptat prin bifarea rubricii „accept Regulamentul consolid8 

Hackathon” din Formularul de incriere. 

 

consolid8 Hackathon 2022 reunește mediul antreprenorial din Brașov și din țară în jurul a doi 

piloni definitorii pentru regiune: turism si green tech (tehnologii verzi). 

 

Hackathon-ul va oferi start-up-urilor, echipelor de liceeni, studenți sau pasionați un mediu de 

accelerare prin access la mentori, un loc unde își pot promova ideile și follow-up cu posibili 

parteneri și investitori. Participanții au ocazia să dezvolte tehnologii și sinergii în cadrul 

hackathonului. 

 

2. DEFINIȚII 

 
Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următorul înțeles (cu excepția situației 
în care aceștia sunt folosiți în mod vădit în alt sens): 

a) Competiție – competiția consolid8 Hackathon, organizată de consolid8 Festival, în acord cu 

dispozițiile prezentului Regulament; 

b) „Organizator” – Asociația Centrul pentru o Societate Durabilă (denumită în continuare 

consolid8 Festival/ consolid8 Hackathon), cu sediul în Mogoșoaia, str Eugen Barbu, nr 28A, 

județul Ilfov, cod de identificare fiscală 33423732, reprezentată legal de către Prelucă Alexandra 

Raluca, în calitate de Președinte; 

c) „Aplicant” – persoanele fizice și juridice care completează formularul de înscriere și transmit 

Organizatorului aplicația de participare la Competiție în cadrul  Website-ului; 

d) „Participant” – persoanele juridice care transmit Organizatorului aplicația de participare la 

Competiție în cadrul Website-ului și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate; 

e) Formularul de înscriere – Formularul de înscriere (aplicația) care trebuie completat în vederea 

participării la Competiție este disponibil la adresa: 

https://lp.constantcontactpages.com/sv/lg7ripX/Hack ; 

f) Business/Soluție – produsul sau serviciul pe care Aplicantul îl dezvoltă și cu care participă în 

cadrul Competiției și care este detaliat în cadrul Aplicației; 

g) „Website” – Platforma web disponibilă la adresa www.consolid8.ro/festival operată de către 

consolid8 în cadrul căreia se completează și transmite aplicația pentru participarea la 

Competiție; 

https://lp.constantcontactpages.com/sv/lg7ripX/Hack
https://lp.constantcontactpages.com/sv/lg7ripX/Hack
http://www.consolid8.ro/festival


h) Premii: premiile acordate în cadrul Competiției, astfel cum acestea vor fi menționate în 

prezentul Regulament. 

3. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI 
 

3.1. Calendarul desfășurării Competiției 

Competiția se desfășoară în mai multe etape după cum urmează: 

a) depunerea aplicațiilor; 

b) anunțarea participanților; 

c) evenimentul final consolid8 Hackathon este reprezentat de Hackathon, Pitch final și 
anunțarea câștigătorului. 

d) oferirea premiilor către participanți se va realiza la finalul concursului. 
 

Competiția se va desfășura după următorul calendar: 

● 6 septembrie – 5 octombrie 2022, ora 16:00 – perioada de completare și transmitere a 
aplicației 

● 7 octombrie – 8 octombrie 2022 – consolid8 Hackathon 

● 8 octombrie 2022 – pitch consolid8 Hackathon și anunțarea rezultatelor 
 

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica în situații excepționale calendarul desfășurării 

Competiției, după următoarea procedură:  

a) modificarea prezentului Regulament;  

b) notificarea prin email a Aplicanților/Participanților cu cel puțin 3 zile înainte ca modificarea 

calendarului să producă efecte;  

c) afișarea Regulamentului în forma sa modificată în cadrul Website-ului cel târziu la data la care 

această modificare începe să producă efecte. 

 
3.2. Completarea și transmiterea Aplicației 

Completarea și transmiterea Aplicației se realizează în mod exclusiv online, în cadrul Website-
ului, la următoarea adresă: https://lp.constantcontactpages.com/sv/lg7ripX/Hack  

 

Pentru a putea completa și transmite o Aplicație, Aplicanții vor efectua următoarele activități: 

a) accesarea paginii www.consolid8.ro/festival  a Website-ului; 

b) parcurgerea Regulamentului Competiției prezent; 

c) completarea integrată a Aplicației consolid8 Hackathon, la adresa 
https://lp.constantcontactpages.com/sv/lg7ripX/Hack  și transmiterea acesteia Organizatorilor 
prin apăsarea butonului corespunzător. 

 
3.3. Criterii de eligibilitate 

Pot participa la Competiție în mod exclusiv: 

a) candidații cu soluții în domeniile competiției (în stadiu de idee/prototip/startup lansat cu o 
finanțare de cel mult EUR 50,000); 

b) candidați cu abilități complementare, care vor să participe în echipele consolid8 Hackathon; 

c) candidații care completează în totalitate și în mod corect Aplicația disponibilă în cadrul Website-
ului la adresa: https://lp.constantcontactpages.com/sv/lg7ripX/Hack și o transmit 
Organizatorilor până cel târziu 5 octombrie 2022, ora 16:00, ora României.

https://lp.constantcontactpages.com/sv/lg7ripX/Hack
http://www.consolid8.ro/festival
https://lp.constantcontactpages.com/sv/lg7ripX/Hack
https://lp.constantcontactpages.com/sv/lg7ripX/Hack


 

Pentru evitarea oricărui dubiu nu pot participa în Competiție: 

a) persoane fizice care se află în relații de muncă, rudenie sau colaborare cu Organizatorul 

(inclusiv membri asociați ai acestuia) și/sau oricare membru al juriului sau al partenerilor 

Competiției.  

b) persoane juridice ai căror asociați/acționari se află în relații de muncă, rudenie sau 

colaborare cu Organizatorul (inclusiv membri asociați ai acestuia) și/sau oricare 

membru al juriului sau al partenerilor Competiției.  

c) în situația în care un participant este acceptat în competiție, dar devine neeligibil în 

urma anunțării unor noi parteneri  oficiali sau membri ai juriului, responsabilitatea 

anunțării situației de necompatibilitate îi revine participantului. Organizatorul își rezerva 

dreptul de a descalifica participanții care nu  anunțat în timp util această situație. 

 
Totodată, Organizatorul nu va accepta nicio aplicație care: 

a) Este generată automat de un computer; 

b) Este completată de un terț; 

c) Este neinteligibilă sau a fost modificată, reconstituită sau a fost falsificată; 

d) Nu se conformează în totalitate acestui Regulament. 

 
Aplicanții sunt deplin și exclusiv răspunzători pentru a verifica dacă îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate. În acest sens, Aplicanții înțeleg și acceptă că Organizatorii nu au obligația de a 

analiza și a aduce la cunoștință acestora dacă aplicația acestora îndeplinește sau nu criteriile de 

eligibilitate înainte de expirarea perioadei de aplicare (5 octombrie 2022, ora 16:00). 

 
Aplicanții vor fi considerați Participanți la Competiție numai dacă în urma verificărilor efectuate, 

organizatorul apreciază că aceștia îndeplinesc condițiiile de eligibilitate. Aplicanții se obligă să 

pună la dispoziția Organizatorului în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a 

acestuia, orice documente necesare care dovedesc îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. 

 

3.1. Desfășurarea Competiției 
 
Organizatorul va selecta participanții după următoarele criterii: 
 
I. În cazul candidaților care se înscriu cu soluții: 

1. Produsul/serviciul prezentat 

2. Potențialul comercial al soluției propuse (oportunitate de piață)  

3. Fezabilitatea financiară și tehnologică pe termen lung  

4. Motivarea și capacitatea echipei de management  

 
II. În cazul candidaților care se înscriu pentru a se alătura unei echipe: 

1. Motivația personală 
2. Abilitățile și cunoștințele pe care le poate contribui la echipele participante în Hackathon 

 

Organizatorul va transmite participanților confirmarea selecției prin email. Organizatorul nu 

are obligația de a anunța în scris sau telefonic fiecare aplicant cu privire la rezultatul selecției. 

 
Participanții selectați se obligă să confirme Organizatorului în scris, prin email în termen de cel 

mult 5 zile calendaristice de la data anunțării Participanților finaliști în cadrul Website-ului, intenția 

fermă a acestora de a participa la evenimentul final, în caz contrar, Organizatorul rezervându-și 



dreptul de a permite accesul la evenimentul final a următorului/următorilor Participanți clasați 

conform clasamentului și de a nu mai permite Participanților în culpă să participe la Competiții 

ulterioare. 

3.2. Desfășurarea Competiției. Evenimentul final 

 
Consolid8 Hackathon se va desfășura în Brasov, fiind necesară prezența fizică la eveniment, pe 

toată durata celor 2 zile a cel puțin unui reprezentant din partea fiecărei echipe participante. 

 
Organizatorul nu are obligația de a asigura cazare, masă, diurnă, transport și nici să ramburseze 

aceste cheltuieli Participanților. Vor fi asigurate snacks & drinks în timpul hackathonului.  

 
În cadrul evenimentului final Participanții vor ține în fața unui juriu selectat de Organizator pitch-
uri cu privire la soluția cu care s-a înscris în Competiție, astfel: 

1) startup pitch de maxim 4 minute în fața membrilor juriului 

2) Q&A de maxim 4 minute cu membrii juriului 

 

Membrii juriului vor evalua proiectele pe baza următoarelor criterii, cu note de la 1 la 5 (unde 1 
este punctajul cel mai mic), cu pondere egală: 

1. Produsul/serviciul prezentat 

2. Potențialul comercial al soluției propuse (oportunitate de piață)  

3. Fezabilitatea financiară și tehnologică pe termen lung  

4. Motivarea și capacitatea echipei de management 

 
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica procedura de mai sus, cu condiția anunțării 
Participanților finaliști prin email cu cel puțin 5 zile anterior desfășurării evenimentului final. 
 

3.3. Stabilirea câștigătorilor. Acordarea Premiului 

Câștigătorii vor fi anunțați la finalul zilei de 8 octombrie 2022. Vor fi acordate 2 premii, fiecare în 
valoare de câte 3000 lei și brățări de la Fitbit.  
 
Premiul va fi acordat Participanților declarați câștigători la finalul concursului. Plata premiilor în 

bani se vrealiza într-un cont bancar pus la dispoziție de câștigători, după reținerea la sursă a 

tuturor contribuțiilor stabilite de legislația aplicabilă. 

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților câștigători orice documente 

suplimentare care să dovedească îndeplinirea criteriilor de eligibilitate privind acordarea 

premiului și să descalifice orice Participant care nu pune la dispoziția Organizatorului 

documentele solicitate în termen de cel mult 10 zile calendaristice. Totodată, Organizatorul este 

în drept să descalifice orice Participant câștigător dacă se dovedește că acesta a furnizat orice 

informații incorecte sau inexacte pe parcursul Competiției și/sau că a încălcat prezentul 

Regulament și/sau legislația aplicabilă și/sau dacă comportamentul acestuia este unul imoral. 

 
În cazul în care un Participant declarat câștigător este descalificat, premiul se acordă 
următorului Participant în clasament. 

 
4. Confidențialitate. Drepturi de proprietate intelectuală și/sau alte drepturi comerciale 
Prin elaborarea și transmiterea Aplicației de participare în cadrul Competiției, Aplicanții și 
Participanții conferă Organizatorului și partenerilor acestora (cu titlu gratuit, pe termen nelimitat 
în mod irevocabil și cu aplicabilitate în orice teritoriu) dreptul de a utiliza datele furnizate în cadrul 
Aplicației și/sau al sesiunilor de pitching pentru promovarea Competiției, promovarea 
Organizatorului și/sau a partenerilor și/sau a altor evenimente care vor fi desfășurate de către 



aceștia (inclusiv imaginea reprezentanților Participanților, înregistrarea video a pitch-urilor și 
denumirea Participanților și/sau a Business-urilor acestora). 

 
În acest sens, Organizatorul și partenerii acestuia, vor putea fără a se limita la: să aducă la 

cunoștința publicului cu titlu gratuit sau oneros, sub orice formă aleasă de Organizator, 

înregistrarea video a pitch-urilor Participanților, Evenimentul final în tot sau în parte, orice alte 

imagini sau înregistrări cu reprezentanții Participanților pe durata Competiției; să scrie și să 

publice orice articole privind desfășurarea Competiției și privind Aplicația/pitch-urile 

Participanților etc.; să aducă la cunoștința publicului Participanții declarați câștigători, inclusiv 

valoarea premiilor câștigate; să folosească numele și imaginea Participanților și a 

asociaților/acționarilor acestora. Aceste drepturi vor fi exercitate de către Organizator și 

partenerii săi cu bună credință și în limite rezonabile. 

 
Prin completarea și transmiterea Aplicației, precum și prin participarea la hackathon, Participanții 

înțeleg și acceptă că orice idei, comentarii sau sugestii incluse în formularul de participare nu 

sunt informații confidențiale. Totodată Participanții înțeleg și acceptă că orice altă persoană 

(inclusiv Organizatorul, Partenerii săi, ceilalți Participanți, membri juriului) și pot dezvolta, poate 

au dezvoltat, sau sunt în curs de dezvoltare a unor proiecte similare sau identice. 

 
În nicio situație Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător dacă o informație cuprinsă în Aplicația 

sau pitch-urile Participanților este folosită de o terță parte, inclusiv în sensul dezvoltării unor 

business-uri similare. 

 

5. Limitarea răspunderii 

Participanții înțeleg și acceptă că participă la Competiție pe propria răspundere. Organizatorul și 

partenerii acestuia nu sunt răspunzători pentru decizia Participanților de a participa la Competiție 

și nici pentru eventualele consecințe ale unei astfel de participări (nici pentru daune, vătămare 

corporală sau deces care ar putea apărea ca rezultat al participării la Competiție), 

 
În orice situație în care răspunderea Organizatorului și a partenerilor săi ar putea fi angajată, 

aceștia nu răspund în nici un caz pentru beneficiul nerealizat de Participanți, pierderi de profit, 

clienți și alte asemenea. 

 
6. Modificarea regulamentului de concurs. Anularea Competiției 

Modificarea Regulamentului de concurs va fi efectuată numai în condiții excepționale, urmând 

ca Organizatorul să aducă la cunoștință Aplicanților/Participanților modificările cu cel puțin 3 zile 

înainte ca modificările să producă efecte. Orice modificare a prezentului Regulament se va putea 

efectua doar prin act adițional. 

 
Organizatorul își rezervă dreptul de a anula Competiția pentru motive întemeiate, urmând ca într-

o atare situație să anunțe Aplicanții/Participanții într-un termen rezonabil, în funcție de motivul 

anulării. În situația în care Competiția este anulată, Organizatorul nu va fi obligat să achite 

Aplicanților și/sau Participanților nici un fel de compensație pentru nici un motiv și în nicio situație, 

dacă motivele anularii Competiției sunt întemeiate. 

 
7. Legea aplicabilă și instanța competentă 

Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului 

termenilor săi în limba română. 

 

Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu derivat din 



desfășurarea Competiției se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de 

la sediul Organizatorului. 

 
8. Alte dispoziții 

Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale Participanților în acord cu legislația 

aplicabilă, precum și în acord cu Politica de Confidențialitate. 

Prezentul document își va produce efectele începând cu data de 30.09.2022. 

Pentru orice neclarități referitoare la conținutul și interpretarea prezentului Regulament vă 

rugăm să contactați Organizatorul, folosind adresa de email: contact@consolid8.ro  

 

Dată actualizare și publicare: 30.09.2022 

 
 
  

mailto:contact@consolid8.ro

