
Regulament concurs de retete culinare 
 
Organizatorul concursului interactiv cu premii „ cuțitul de Chef stă în sertarul oricărui 
pasionat de gusturi și arome!” este www.dorianradu.ro, denumit în continuare Organizator. 
Regulile din prezentul document sunt obligatorii pentru toți participanții. Prin înscrierea la 
concurs, participantul declară expres că a citit, a înțeles şi este de acord cu termenii şi 
condițiile prezentului Regulament. 
 
Regulamentul oficial este adus la cunoştința publicului pe site-ul www.dorianradu.ro. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte 
de a anunța public participanții.  
 
DURATA CONCURSULUI 
Concursul ”Gatesti, postezi si castigi”!” se desfăşoară în perioada 10 mai 2017 ora 0:00 – 30 
iunie 2017 ora 24:00, pe site-ul www.dorianradu.ro  
 

 MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
 
Pentru a te inscrie in concurs, trimite o rețetă preparată de tine împreuna cu una sau mai 
multe fotografii relevante ale preparatului la adresa concurs@dorianradu.ro. Un participant 
se poate înscrie cu maximum 3 rețete.  Reteta trebuie sa conțină ingredientele si modalitatea 
de preparare. Ingredientele conținute trebuie să fie accesibile și prezente în rețeaua 
comercială de pe teritoriul României. 
 
Modalitate de trimitere a rețetei: 
 

 Textul si imaginile retetei se trimit pe mail la adresa concurs@dorianradu.ro  
 Rețeta sau rețetele trimise trebuie semnate cu numele din actul de identitate (care va 

fi pastrat confidential) până la jurizare si validarea premiilor. Va fi anunțat public doar 
numele câștigătorilor, cu acordul acestora 

 Fisierele foto trebuie sa aiba o rezolutie minima de 1024x768, dar nu trebuie sa 
depasească 3 MB.  

 Nu se accepta fisiere trimise ca link de pe diverse medii storage (dropbox, onedrive, 
cloud, google share etc), imaginile se trimit doar sub forma de fisier atasat 

 În cazul în care execuția rețetei a fost filmată, se specifică link-ul de pe youtube unde a 
fost încarcat filmul. Rețetele vor fi moderate si postate pe pagina dedicata concursului 
în cca 48 de ore de la primirea lor.  

 Autorul rețetei iși asumă în totalitate că este aparținătorul drepturilor de autor pentru 
text, imagini sau film după caz.  

 In cadrul procesului de validare, fotografiile vor fi verificate pe internet daca sunt sau 
nu originale. Sunt descalificate din oficiu copiile de pe internet, în măsura în care se 
dovedește acest fapt. Rețetele calificate în finală vor fi riguros verificate dacă sunt 
autentice (text și foto) sau copiate de pe intenet (pagini interne sau internaționale) 



 Excepție de la această regulă o fac bloggerii culinari, care trebuie sa anunțe că rețeta 
trimisă a fost deja publicată pe blogul personal împreună cu fotografiile aferente și să 
facă dovada că este autorul blogului.  

 
Dupa ce rețeta a fost publicată pe pagina de concurs, autorul poate sa o faca publică pe orice 
retea de socializare semnalată pe site, de pe pagina concursului. Acest aspect nu este 
obigatoriu, dar numarul de share / like-uri se va lua in considerație la jurizare.  
 
PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE 

 
Premiul cel mare constă într-un Televizor LED Smart Ultra HD, Android, cu diagonala de 
123cm, Philips 49PUS6561/12 , în valoare de 3200 lei. * 
 
Următoarele premii sunt oferite de Tohani România.  
 
Premiul I: câte o sticlă de Cuvee Nicolae Alb, Cuvee Nicolae Roșu, Cuvee Dolette Rose, în 
valoare totală de 125 lei  
Premiul II: o sticla de vin Valahorum și o sticlă de Cuvee Spumant, ambele în valoare de 120 
lei 
Premiul III:  câte o sticlă de Moșia de la Tohani Fetească Neagră Special Reserve, Moșia de la 
Tohani Fetească Albă Special Reserve, Moșia de la Tohani Rose, în valoare totală de 86 leiLa 
sfârșitul perioadei de concurs, toate rețetele vor fi jurizate de catre o echipă formata din:  
Raluca Vasile, Carmen Manu, Mădălin Ilie, Iustina Dorobanțu și Dorian Radu.  Decizia juriului 
nu poate fi contestata de catre participanti. 
 

 Punctarea retetelor se va face dupa urmatoarele considerente: 
 0-20 puncte - creativitatea preparatului 
 0-20 puncte - poziționare in farfurie (plating) 
 0 -20 puncte - calitatea imaginii din punct de vedere tehnic și artistic 
 0 -20 de puncte - explicarea retetei (ingrediente și modul de preparare) 
 0 -10 puncte – numarul de like-uri adunate. Punctajul maxim de 10 puncte va fi 

obtinut de postarea cu cele mai multe share / like-uri obținute pe pagina de concurs 
 Primele 3 rețete desemnate câștigătoare vor fi preparate și degustate de către membri 

juriului, conform  indicațiilor voastre, aceasta fiind proba finală în urma căreia va fi 
decernat marele premiu. 

Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina concursului și pe mail, în jurul datei de 15 iulie. Pentru 
a intra în posesia premiului, câştigătorii vor trimite datele de contact (nume complet, 
adresă, număr de telefon) la adresa de email concurs@dorianradu.ro. Premiile nu pot fi 
convertite în bani.  
 

În cazul în care câştigătorii nu confirmă datele de contact sau renunță la premiu, 
organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a oferi premiile altor participanți la concurs. 



Câștigătorii trebuie să își revendice premiul, confirmând datele de contact și furnizând adresa 
pentru trimiterea premiului până în date de 31 Iulie, inclusiv. 
 
DREPTUL DE PARTICIPARE 
Concursul este deschis tuturor participanților cu domiciliu pe teritoriul Romaniei, care au 
împlinit vârsta de 18 ani. În concurs nu se pot înscrie membri echipei de organizare, (sponsori, 
jurați precum şi membri ai familiilor tuturor celor implicati in organizarea concursului) 
 
CONFIDENTIALITATEA DATELOR 
Organizatorul concursului va păstra confidențialitatea datelor celor înscrişi la concurs.  
 
*taxele aferente premiului revin in sarcina castigatorului 

 

 

 

 


