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Tombola Logiscool Digital Mission 2022 
REGULI 

 

1. Colaboratorii și organizatorul 
Aceste reguli, împreună cu detaliile descrise mai jos, se aplică jocului intitulat “Tombola Logiscool 
Digital Mission 2022” organizat de S.C. Indigit Group SRL, companie parteneră Logiscool (Cod fiscal: 
RO38755635, Nr. Registrul Comerțului: J40/1061/29.01.2018, Sediu: Șos. Iancului, nr. 5, sector 2, 
București, afișat pe portalul MyLogiscool în România (menționat în continuare ca Joc). 
 
Organizatorul Jocului este S.C. Indigit Group SRL (menționat în continuare ca Organizator). S.C. Indigit 
Group SRL, organizează Jocul care face parte din activitățile educaționale și de vacanță. 
 
Aceste reguli vor fi afișate și disponibile în mod public pe următorul link:   
https://www.logiscool.com/ro/docs/digital-mission-2022  
Procedurile de participare ale Jocului se vor desfășura conform Regulilor. Pentru situații care nu sunt 
prevăzute în regulament, se vor aplica reguli conform celor existente. 
 
2. Cine poate participa la Joc 
Orice elev care urmează un curs, o tabără sau un workshop Logiscool, care deține un cont activ pe 
MyLogiscool și care are între 7 și 18 ani la momentul începerii Jocului poate participa (menționat în 
continuare ca Participant). 
 
În cazul în care Participantul nu acceptă Regulile, el/ea nu are dreptul să participe la Joc și este automat 
descalificat. 
 
Angajații și rude apropiate ale Organizatorului nu pot participa la Joc. 
 
3. Procedura Jocului 
De-a lungul perioadei de Joc, sarcini noi vor apărea în portalul MyLogiscool al Participantului (de 
exemplu: completează un quiz sau votează un proiect Scoolcode). Dacă participantul completează 
aceste sarcini individuale, acesta va primi puncte. Participantul va fi informat în fiecare săptămână cu 
privire la noile sarcini de pe portalul MyLogiscool. Participantul poate ține evidența punctelor în contul 
lui/ei de MyLogiscool, iar punctele pentru fiecare sarcină completată se adaugă automat în sistem. În 
plus, în fiecare săptămână, Organizatorul va oferi oportunități de a colecta puncte extra. 
 
Participarea la Joc poate fi inițiată în oricare moment din timpul perioadei de desfășurare a Jocului. 
 
Toate sarcinile care sunt introduse în timpul perioadei de Joc pot fi completate de toți Participanții, 
inclusiv de cei care au început participarea mai târziu. 
 
Perioada Jocului: 1 iunie 2022, 10:00 AM (CET) – 11 Septembrie 2022, 23:59 PM (CET) 
 
Organizatorul va organiza 3 extrageri ale premiilor în timpul Jocului, iar Participanții pot câștiga un 
premiu garantat într-o etapă a jocului. La extragerile de premii pot participa doar Participanții care au 
strâns un număr suficient de puncte în Joc, în 3 momente diferite pe perioada de desfășurare a Jocului. 
Premiul garantat poate fi dat oricărui Participant care a ajuns la un anumit număr de puncte. Condițiile 
de joc, premiile și premiul garantat sunt următoarele: 
 

● 5 perechi de căști Skullcandy Riff Wireless  vor fi extrase și se vor acorda celor care colectează 
cel puțin 1000 de puncte în perioada 1 Iunie 2022 - 3 Iulie 2022, ora 11:59 PM. Rezultatele vor 
fi anunțate pe my.logiscool.com, nu mai târziu de 7 iulie, la ora 2:00 PM. De asemenea, 
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rezultatele vor fi anunțate și pe pagina de Facebook a Logiscool România: 
https://www.facebook.com/LogiscoolRomania. 

 
● 5 mouse-uri de gaming Razer Basilisk V2 vor fi extrase și se vor acorda celor care colectează 

cel puțin 1000 de puncte în perioada 4 Iulie 2022 - 14 August 2022, ora 11:59 PM. Rezultatele 
vor fi anunțate pe my.logiscool.com, nu mai târziu de 18 august, la ora 2:00 PM. De asemenea, 
rezultatele vor fi anunțate și pe pagina de Facebook a Logiscool România: 
https://www.facebook.com/LogiscoolRomania. 

 
● Cei care colectează cel puțin 2750 puncte în perioada 1 iunie 2022 - 11 septembrie 2022, ora 

11:59 PM, vor primi un Tricou Digital Mission Hero 2022, drept premiu garantat. Rezultatele 
vor fi anunțate până pe data de 15 septembrie, pe my.logiscool.com 

 
● 1 Nintendo Switch se va acorda celui care colectează cel puțin 3000 de puncte în perioada 1 

Iunie 2022 - 11 septembrie  2022, ora 11:59 PM. Rezultatele vor fi anunțate pe 
my.logiscool.com, nu mai târziu de 15 septembrie, ora 2:00 PM. De asemenea, rezultatele vor 
fi anunțate și pe pagina de Facebook a Logiscool România: 
https://www.facebook.com/LogiscoolRomania. 

 
Logiscool își rezervă dreptul de a oferi premii sau cadouri în plus pe perioada Jocului. 
 
Un Participant poate primi un singur premiu per extragere. 
Extragerea va fi realizată cu un soft digital dedicat pentru acest lucru. 
Nu vor fi anunțați câștigători înlocuitori ai premiilor  în timpul Jocului. 
 
4. Premiile și premiul garantat 
Premii: 
Nintendo Switch – 1 bucată 
Mouse de gaming Razer Basilisk – 5 bucăți 
Căști audio Skullcandy Riff – 5 bucăți 
 
Premiu garantat: 
Tricou Logiscool Digital Mission Hero 2022 
 
Premiile nu se pot schimba cu bani. 
 
5. Anunțarea câștigătorilor și primirea de premii 
 
Organizatorul va contacta Participanții câștigători printr-un email trimis către reprezentanții lor legali 
și vor stabili detaliile de înmânare a premiilor. 
 
Participantul câștigător nu este eligibil pentru premiu dacă: 
 

▪ Reprezentantul legal nu răspunde la email în 5 zile lucrătoare 
▪ Reprezentantul legal nu poate fi contactat din diferite motive 
▪ Participantul încalcă regulile Jocului 

 
Participanții și reprezentanții lor legali trebuie să coopereze pentru a primi premiile (în persoană sau 
prin poștă). Dacă nu cooperează, înmânarea premiului va fi anulată, iar premiul nu va mai fi disponibil. 
Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate privind cooperarea Participanților. Premiul garantat 
poate fi ridicat personal de fiecare Participant, de la sediul Logiscool. 
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Organizatorul are la dispoziție 60 de zile pentru a înmâna premiile. 
 
6. Taxa de participare 
Organizatorul se obligă să plătească orice taxe și contribuții care ar trebui suportate în legătură cu 
premiul, în numele Participantului. 
 
7. Drepturile și responsabilitățile Organizatorului 
Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care a încălcat regulile în timp ce participă 
la Joc. 
 
Dacă se constată nereguli sau alte situații semnificative, Organizatorul poate suspenda sau anula Jocul. 
În timpul jocului, Organizatorul nu este responsabil de nicio daună apărută în urma erorilor, 
funcționării necorespunzătoare a Jocului sau întârzierilor în timpul jocului. Organizatorul nu este 
responsabil de costurile, daunele sau pierderile aferente, inclusiv nici de daunele aduse Participantului 
, cauzate intenționat sau din neglijență. 
 
Organizatorul nu este responsabil de reclamațiile care pot apărea în urma furnizării incorecte a 
informațiilor de către Participant sau reprezentantul său legal (de exemplu, furnizarea unei adrese de 
e-mail greșite). 
 
Prin participarea la Joc, Participanții și reprezentanții lor legali sunt de acord sa plătească  orice pagubă 
cauzată Organizatorului prin orice încălcare a Regulilor în timpul participării. 
 
8. Managementul și securitatea datelor 
Elevii care participă la modulele de curs, tabără sau workshop  Logiscool, împreună cu reprezentanții 
lor legali, introduc datele cu caracter personal în mod voit și acceptă Termenii și Condițiile. 
Organizatorul are dreptul să utilizeze aceste date. 
 

▪ Organizatorul colectează și procesează datele Participantului și ale reprezentantului Legal 
(nume, data nașterii, adresa, adresa de email și număr de telefon) în timpul modulelor  
Logiscool și în legătură cu Jocul. Organizatorul va șterge datele cu caracter personal din baza 
de date după finalizarea Jocului. 

▪ Numele câștigătorilor vor fi anunțate exclusiv într-o postare legată de Joc. 
 
Organizatorul garantează că datele cu caracter personal sunt prelucrate conform regulilor în vigoare. 
Organizatorul permite Participantului și reprezentantului legal să ceară acces la datele lor în orice 
moment. În plus, Participantul și reprezentantul legal au dreptul de a se opune procesării datelor lor. 
Dacă Participantul nu este de acord cu deciziile luate de organizator cu privire la datele cu caracter 
personal, poate merge în instanță. 
 
Operatorul datelor cu caracter personal: S.C. Indigit Group SRL împreună cu Logiscool Ltd. 
Contact: datamanagement@logiscool.com. Politica de confidențialitate a Logiscool Ltd. (Crn: 13 09 
146139; tax registration number: 23301890243; address: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., C. ép. 
8. em., Hungary) este disponibilă aici: https://www.logiscool.com/ro/docs/privacy-policy  
 
Dacă Participantul cere ca datele cu caracter personal să îi fie șterse în timpul Jocului, va fi automat 
descalificat din Joc. 
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