Anexă la cererea-contract
CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
la concursul „Marca comercială – 2014”
(parte integrantă a cererii-contract)
1. Dispoziţii generale
1.1. Prezentele „Condiţii de participare” sunt parte integrantă a cereriicontract.
1.2. Prezentele condiţii sunt obligatorii pentru orice participant la concursul
„Marca comercială – 2014”.
1.3. „Organizatorul” concursului – Camera de Comerţ şi Industrie a
Republicii Moldova și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală.
1.4. „Solicitantul” – compania care prezintă marca comercială la concurs.
2. Formalităţile de participare
2.1. Compania care doreşte să participe la concurs trimite pe adresa
Organizatorului:
- adeziunea-contract de participare;
- cererea pentru plasarea informaţiei în catalog.
2.2. Organizaţia se consideră înregistrată în calitate de participant la
concurs (Solicitant) după semnarea cererii-contract şi achitarea taxei de
înregistrare.
2.3. Participarea la concurs a agenţiilor de publicitate, distribuitorilor,
dealerilor, care gestionează marca pe teritoriul Republicii Moldova,
este acceptată numai cu acordul în scris (contract, act) al titularului sau
reprezentantului mărcii comerciale în cauză pe teritoriul Republicii
Moldova.
2.4. Plata pentru participare şi serviciile suplimentare se confirmă prin
dispoziţia de plată.
2.5. În cazul anulării serviciilor la comandă, Solicitantul este obligat să
compenseze Organizatorului suma pentru lucrările efectuate realmente.
2.6. Solicitantul nu este admis în concurs în cazul în care nu a prezentat
materialele necesare, informaţiile, materialele creative conform
cerinţelor expuse în secţiunea a 5-a din Regulamentul cu privire la
concurs şi nu a plătit taxa de înregistrare.
3. Catalogul, informaţia, reclama
3.1. După totalizarea rezultatelor concursului, se editează catalogul
informativ-publicitar oficial „Mărcile comerciale de succes din
Republica Moldova – 2014”. Pentru participanţii la concurs plasarea
informaţiei în catalog este obligatorie.
3.2. În cazul neprezentării de către participant a informaţiei pentru catalog,
Organizatorul are dreptul să plaseze datele disponibile despre
Solicitant (marca comercială) fără a-i solicita acordul.
3.3. Solicitantul are dreptul să facă publicitate mărcii sale comerciale în
catalog, achitând o plată suplimentară.
4. Responsabilitatea
4.1. Organizatorul şi Solicitantul poartă răspundere reciprocă pentru
nerespectarea cerinţelor Regulamentului cu privire la concurs, a
prezentelor condiţii în conformitate cu legislaţia în vigoare a
Republicii Moldova.
4.2. Organizatorul nu poartă răspundere pentru:
- Orice prejudicii, cauzate de incendii, calamităţi naturale şi alte
pericole.
4.3. Solicitantul poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei
prezentate Comitetului de organizare a concursului.

Întreprinderea solicitantă
Director __________________________________
Numele, prenumele

Data _____________________ Ştampila

4.4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

6.
6.1.

7.
7.1.
7.2.

Prezentarea informaţiei eronate, nerespectarea cerinţelor
Regulamentului şi a condiţiilor de concurs, lipsa referinţelor la
sursele datelor, ale rezultatelor indicate conduc la descalificarea
cererii şi excluderea participantului din concurs. În acest caz,
materialele prezentate, taxa de înregistrare şi cele plătite pentru
serviciile suplimentare nu se restituie.
În cazul refuzului de participare la concurs după semnarea cereriicontract, Solicitantul compensează Organizatorului toate
cheltuielile legate de pregătirile pentru concurs (reclamă,
activitatea experţilor, editarea producţiei tipărite, cheltuieli de
organizare ale Organizatorului etc.) în cuantum de:
- 50% din suma taxei de înregistrare şi pentru serviciile
suplimentare comandate – în cazul renunţării cu 30 de zile (şi
mai puţine) înainte de a fi făcute totalurile concursului;
- 100% în cazul renunţării cu 5 zile (şi mai puţine) înainte de a
fi făcute totalurile concursului.
Modul de folosire a semnelor de distincţie a învingătorilor
concursului
Semnele de distincţie a învingătorilor concursului sunt imaginea
Premiului Mare (Marelui Premiu) – statueta exclusivă „Mercuriul
de Aur”, Medaliile şi Logotipul concursului.
Comitetul de organizare a asigurat semnelor de distincţie protecţie
juridică. Aceasta conferă învingătorilor în concurs dreptul
exclusiv de a le folosi.
Folosirea semnului şi a titlului de învingător în concurs, fără
dreptul acordat de către Comitetul de organizare – Certificatul –
este considerată încălcare a legislaţiei Republicii Moldova în
domeniul protecţiei mărcilor.
Învingătorul concursului care încalcă regulile de folosite a
semnelor de distincţie sau le foloseşte în mod inadecvat, astfel
prejudiciind imaginea concursului, este lipsit de dreptul de a le
folosi.
Dezacorduri
În cazul apariţiei disputelor şi a dezacordurilor, rezultate din
prezentele condiţii, părţile vor întreprinde măsuri de soluţionare
pe cale amiabilă a acestora. În cazul în care consensul nu este
atins, disputele sunt soluţionate în conformitate cu legislaţia în
vigoare a Republicii Moldova.
Diverse
Organizatorul şi Solicitantul nu pot transmite unei terţe părţi
drepturile şi obligaţiile în conformitate cu prezentul contract fără
un acord reciproc.
Prezentele condiţii sunt redactate în două exemplare, ambele
având
aceeaşi
valoare
juridică.
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