
TURNEUL CAMPIONATULUI MONDIAL DIGITAL CATAN 2021 
"DCWC" 

REGULI OFICIALE 
 

SE APLICĂ TOATELEGILE ȘI REGLEMENTĂRILE FEDERALE, DE 
STAT,MUNICIPALE ȘI LOCAL. 

GOL ACOLO UNDE ESTE INTERZIS. 
 
1.  ELIGIBILITATE: Digital Catan World Championship Tournament ("Turneul") este deschis 

rezidenților legali din  România  care au cel puțin (18) optsprezece ani la momentul intrării. Angajații 
Catan Studio (denumit în continuare "Sponsorul") și compania-mamă, filialele, afiliații, furnizorii, 
agențiile de publicitate și promovare, precum și familia imediată (soțul/soția, părinții, frații și copiii) 
și membrii gospodăriei fiecărui astfel de angajat nu sunt eligibili să participe. Turneul este supus 
legilor și reglementărilor federale, de stat și locale. 

 
2. ACORDUL CU REGULILE OFICIALE. Participarea la Turneu constituie acordul deplin și 

necondiționat al participantului și acceptarea prezentului Regulament Oficial și a deciziilor 
Sponsorului, care sunt finale și obligatorii. Câștigarea unui premiu este condiționată de respectarea 
prezentului Regulament Oficial și de îndeplinirea tuturor celorlalte cerințe stabilite în prezentul 
regulament. 

 
3. DESCRIEREA PROMOȚIEI. Digital Catan World Championship Tournament este o serie 

globală de turnee Digital Catan în care este determinat un câștigător general al Turneului 
Campionatului  Mondial Digital Catan.   

 
4. PERIOADA DE INTRARE. Înscrierile se pot face în perioada preînregistrării evenimentului și la 

înregistrarea la evenimentul propriu-zis. Turneul se încheie pe 13 noiembrie 2021 la sfârșitul 
rundei finale a turneului. 

 
5. HOW PENTRU A INTRA. Turneul trebuie să fie înscris prin înscrierea la Turneul Campionatului 

Mondial digital de Catan  prin intermediul platformei evenimentului Constant Contact. Linkurile de 
preînregistrare vor fi diseminate prin intermediul rețelelor de socializare, al buletinului informativ 
lunar CATAN Studio și prin intermediul canalelor partenere de publicare și distribuție. Prin 
preînregistrare, participantul consimte să primească e-mailuri de la CATAN Studio cu privire la 
DCWC. E-mailurile de înregistrare vor fi trimise membrilor listei de corespondență de 
preînregistrare DCWC atunci când începe perioada de înregistrare. Intrările trebuie să 
îndeplinească toate cerințele turneului, așa este specificat, pentru a fi eligibile pentru a câștiga. 
Intrările care nu sunt complete sau nu respectă regulile sau specificațiile pot fi descalificate la 
discreția Catan Studio. Premiul constă numai din elementele enumerate în mod specific ca premiu. 
Toate taxele federale, de stat și locale, dacă este cazul, pe premiu sunt responsabilitatea 
câștigătorului. Dacă utilizați metode frauduloase sau încercați în alt mod să eludați regulile, 
trimiterea dumneavoastră poate fi eliminată din eligibilitate la discreția Catan Studio. 

 
6. PREMII & COTE. Câștigătorul turneului fiecăruia va câștiga un trofeu și avatar CATAN Universe în 

joc fără valoare comercială și o valoare maximă aproximativă de vânzare cu amănuntul de cel mult 
zece euro (€10). Valoarea reală/evaluată poate diferi în momentul acordării premiului. Premiul 
(premiile) și specificul premiului (premiilor) vor fi stabilite exclusiv de sponsor. Nu este permisă 
înlocuirea premiului (premiilor) sau transferul/atribuirea premiului (premiilor) către alte persoane 
sau solicitarea echivalentului (echivalentelor) în bani de către câștigători, cu excepția cazului în 
care Sponsorul este la discreția exclusivă a acestuia. Nu se va acorda nicio diferență între valoarea 
de vânzare cu amănuntul aproximativă declarată și valoarea reală. Sponsorul își rezervă dreptul 
de a înlocui orice parte a premiului cu un premiu de valoare egală sau mai mare. Toate costurile, 
taxele, taxele și cheltuielile asociate cu orice element al Premiului care nu este abordat în mod 



specific în reguli sunt responsabilitatea exclusivă a câștigătorului. Câștigătorului i se va elibera un 
formular fiscal pentru valoarea reală de vânzare cu amănuntul a Premiului. Acceptarea premiilor 
constituie permisiunea Catan Studio de a utiliza numele, asemănarea și intrarea câștigătorului în 
scopuri publicitare și comerciale, fără compensații suplimentare, cu excepția cazului în care acest 
lucru este interzis prin lege. Șansele de câștig depind de numărul total de intrări eligibile primite. 
Premiile nerevendicate nu vor fi acordate. Premiul constă numai din elementele enumerate în mod 
specific ca premiu. Toate taxele federale, de stat și locale pe Premiul sunt responsabilitatea 
câștigătorului. 

 
7. SELECȚIA ȘI NOTIFICAREA CÂȘTIGĂTORULUI. Câștigătorul Turneului va fi determinat în 

funcție de poziția lor generală în turneu. Turneul urmează regulile actuale catan joc bord, astfel 
sunt puse în aplicare de către CATAN Univers. Toți participanții recunosc, acceptă și sunt de acord 
cu Regulile generale de joc conținute într-un document separat și atașate și acceptate la prezentul 
document.  

 
Câștigătorii vor fi anunțați la încheierea Turneului prin e-mail la adresa pe care au înscris-o în 
Înregistrările Turneului în termen de patruzeci și opt (48) de ore de la încheierea Turneului. Catan 
Studio nu va avea nicio responsabilitate pentru ne primirea notificărilor de către un câștigător din 
cauza spam-ului, a e-mailului nedorit sau a altor setări de securitate ale câștigătorilor sau pentru 
furnizarea de către câștigători a unor informații de contact incorecte sau care nu funcționează în 
alt mod. În cazul în care câștigătorul selectat nu poate fi contactat, este neeligibil, nu revendică 
premiul (premiile) în termen de cincisprezece (15) zile  de la momentul trimiterii notificării 
câștigătorului sau nu returnează în timp util o declarație și o eliberare completate și executate, dacă 
este necesar, premiul (premiile) poate (pot) fi pierdut(e) și poate fi selectat un câștigător alternativ. 

 
 Primirea de către câștigătorul premiului oferit în acest Turneu este condiționată de respectarea 

oricărei legi și reglementări federale și de stat. ORICE ÎNCĂLCARE A ACESTOR REGULI 
OFICIALE DE CĂTRE CÂȘTIGĂTOR (LA DISCREȚIA EXCLUSIVĂ A SPONSORULUI) VA DUCE 
LA DESCALIFICAREA CÂȘTIGĂTORULUI ÎN CALITATE DE CÂȘTIGĂTOR AL TURNEULUI ȘI 
TOATE PRIVILEGIILE ÎN CALITATE DE CÂȘTIGĂTOR VOR FI ANULATE IMEDIAT.  

 
8. DREPTURILE ACORDATE DE DUMNEAVOASTRĂ. Prin intrarea în acest Turneu înțelegi că 

CATAN Studio, orice persoană care acționează în numele CATAN Studio, sau licențiații, 
licențiatorii, succesorii și cesionarii săi vor avea dreptul, acolo unde legea permite acest lucru, fără 
nicio notificare, revizuire sau consimțământ suplimentar pentru a imprima, publica, difuza, distribui 
și utiliza, în întreaga lume, în orice mass-media cunoscută acum sau în continuare în permanență 
și în întreaga lume , intrarea dvs., inclusiv, dar fără a se limita la, numele, portretul, imaginea, 
vocea, asemănarea, imaginea sau declarațiile despre Turneu, precum și informații biografice, ar fi 
știri, publicitate sau informații și pentru comerț, publicitate, relații publice, marketing și scopuri 
promoționale, fără alte compensații.  

 
9. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE. CATAN Studio își rezervă dreptul, la discreția sa, de a anula, 

rezilia, modifica sau suspenda Turneul în cazul în care, la discreția sa, un virus, bug-uri, intervenție 
umană neautorizată, fraudă sau alte cauze care nu pot fi controlate de acesta corup sau afectează 
administrarea, securitatea, corectitudinea sau buna desfășurare a Turneului. Într-un astfel de caz, 
CATAN Studio poate selecta destinatari din toate intrările eligibile primite înainte și/sau după (dacă 
este cazul) acțiunea întreprinsă de CATAN Studio. CATAN Studio își rezervă dreptul, la discreția 
sa, de a descalifica orice persoană care manipulează sau încearcă să modifice procesul de intrare 
sau funcționarea Turneului, evenimentului sau site-ului web sau încalcă prezentul Regulament 
Oficial.       

 
10. CONFIDENȚIALITATE. Acest turneu respectă legea românească privind confidențialitatea. Acest 

turneu respectă legislația Uniunii Europene (UE) privind confidențialitatea, în special Regulamentul 
general privind protecția datelor 2016/679  (GDPR). Pentru informații despre modul în care CATAN 
Studio utilizează informațiile dvs. personale, consultați Politica sa de confidențialitate, situată la:  
https://www.catanstudio.com/about-us/privacy-policy/. 



 
11. RETRAGEREA VOLUNTARĂ. Participanții se pot retrage voluntar din acest turneu în orice 

moment, fără a suporta nicio sancțiune monetară sau legală.  
 
12. LIMITAREA RĂSPUNDERII/ELIBERĂRII. Prin intrare, sunteți de acord să eliberați și să exonerați 

CATAN Studio și filialele sale, afiliații, agențiile de publicitate și promovare, partenerii, 
reprezentanții, agenții, succesorii, cesionarii, angajații, ofițerii și directorii de orice răspundere, 
boală, vătămare, deces, pierdere, litigiu, revendicare sau daună care poate apărea, direct sau 
indirect, cauzată de neglijență sau nu, de la: (i) participarea unui astfel de participant la Turneu 
și/sau acceptarea, deținerea, utilizarea sau utilizarea abuzivă a oricărui premiu sau a oricărei părți 
a acestuia; (ii) defecțiuni tehnice de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la funcționarea 
defectuoasă a oricărui computer, cablu, rețea, hardware sau software sau a altor echipamente 
mecanice; (iii) indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefoane sau servicii 
internet; (iv) intervenția umană neautorizată în orice parte a procesului de intrare sau a Turneului; 
(v) eroare electronică sau umană în administrarea Turneului sau în procesarea intrărilor.  

 
13. DISPUTA. Acest Turneu este guvernat de legile Statelor Unite ale Americii și ale statului 

Minnesota, fără a respecta doctrinele conflictului de legi. Ca o condiție de participare la acest 
Turneu, participantul este de acord că toate disputele care nu pot fi rezolvate între părți și cauzele 
acțiunilor care decurg din sau în legătură cu acest Turneu, vor fi rezolvate individual, fără a recurge 
la nicio formă de acțiune colectivă, exclusiv în fața unei instanțe situate în Minnesota care are 
jurisdicție. În plus, într-un astfel de litigiu, în nici un caz participantului nu i se va permite să obțină 
premii și renunță la toate drepturile de a pretinde daune punitive, incidentale sau pe cale de 
consecință, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, altele decât cheltuielile reale ale 
participantului (de exemplu, costurile asociate cu intrarea în Turneu, dacă există), iar participantul 
renunță în continuare la toate drepturile de a avea daune multiplicate sau majorate.  

 
14. LISTA CÂȘTIGĂTORILOR. Pentru numele câștigătorilor, trimiteți un plic auto-adresat, ștampilat de 

31/12/2021  la: CATAN Studio  DCWC 2021  Tournament - Attention:  "Winner's List",  Asmodee 
North America, c/o CATAN Studio, 1995 West County Road B2, Roseville, MN 55113 USA. Lista 
câștigătorilor va deveni disponibilă după  22/11/2021. 

 
15. SPONSORUL. Asmodee America de Nord, Inc. (tranzacționare ca "CATAN Studio"), 1995 West 

County Road B2, Roseville, MN 55113 USA. Puteți contacta CATAN Studio în îngrijirea Uniunii 
Europene a Asmodee SAS,  18, rue Jacqueline Auriol – Quartier Villaroy – BP 40119, Guyancourt 
78041, Franța. 

 


