
“CEL MAI BUN HAIRSTYLIST DIN ROMANIA”

DESPRE CONCURS 

Competitia “Cel mai bun hairstylist din Romania” isi propune sa-i descopere si 
sa-i faca cunoscuti pe cei mai talentati hairstylisti din tara. 

“Cel mai bun hairstylist din Romania” este o marca inregistrata Cristi Pascu.
Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi 
participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a 
înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament. 

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului pe site-
ul www.cristipascu.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau 
schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii. 

Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook. 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a 
participantilor ce nu respecta cerintele concursului.
Prin inscrierea la concurs, participantul acestuia garanteaza ca are varsta minima 
implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor 
publicate sau transmise de participant) in orice moment daca Organizatorul 
observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul 
regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare 
implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant 
adevarate si corecte.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, 
Organizatorul nu va considera respectiva participare valida. 

DREPTUL DE PARTICIPARE:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima 
implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la 
acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum si 
sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora. 

La concurs pot participa hairstylistii din toata tara, indiferent de brandul pe care 
il folosesc ( Joico, Wella, Goldwell, L'Oréal, Vitality's etc).



INSCRIEREA LA CONCURS, MODUL DE DESFASURARE A 
CONCURSULUI, DURATA
1. Creaza un TUNS, VOPSIT SI COAFURA FANTEZIE si trimite fotografiile
relevante prin email la office@cristipascu.ro pana in data de 22 mai 2015,
alaturi de datele tale personale reale similar cu cele din cartea de identitate, o
scurta descriere a carierei tale si numar de telefon la care vei putea fi contactat(a). 
2. Un juriu compus condus de Cristi Pascu si format din specialisti in domeniu
va decide cei 15 semifinalisti in baza fotografiilor. Juriul va decide discretionar, 
in baza opiniilor personale ale fiecarui membru, participantii prin inscrierea la 
concurs renuntand expres la dreptul de a contesta  rezultatul concursului; 
3. Semifinalistii vor fi anuntati in data pe 26 Mai 2015 atat pe site-
ul www.cristipascu.ro cat si pe pagina de Facebook  “Cel mai bun hairstylist din
Romania”. 
4. La data de 2 iunie 2015, orele 12:00, toti cei 15 semifinalisti se vor prezenta
alaturi de un model propriu (o persoana fizica in varsta de peste 18 ani, care isi
exprima acordul neconditionat de a participa ca model in concurs). Semifinalistii
isi vor  demonstra indemanarea in urmatoarele probe practice, utilizand modelul 
propriu: TUNS, VOPSIT SI COAFAT LEJER. 

Proba va fi filmata de o echipa de profesionisti, iar materialele editate se 
vor    regasi, ulterior, pe canalul de YouTube dedicat evenimentului.
Se vor realiza fotografii cu rezultatele probelor fiecarui concurrent, urmand 
ca acestea sa fie postate pe pagina de Facebook “Cel mai bun hairstylist din 
Romania”;
Prin participarea la eveniment in data de 2 iunie 2015, atat semifinalistii cat 
si modelele proprii isi exprima acordul expres privind filmarea si 
fotografierea probelor si postarea publica a acestora pe canalul YouTube, 
site: www.cristipascu.ro, cat si pe pagina de Facebook  “Cel mai bun 
hairstylist din Romania”.

5. In urma probelor practice, juriul de specialitate va aprecia indemnarea,
creativitatea si imaginatia concurentilor si ulterior va decide cei 7 finalisti. 

6. Concurentii selectati pentru finala concursului “Cel mai bun hairstylist din
Romania” vor fi anuntati in data de 3 iunie 2015 pe site-ul www.cristipascu.ro si
pe pagina de Facebook “Cel mai bun hairstylist din Romania”. 
7. In data de 4 iunie 2015, pe pagina de Facebook “Cel mai bun hairstylist din
Romania” vor fi urcate/afisate sapte fotografii rezultate in urma semifinalei cu
modelele fiecarui concurent ales sa participe in ultima etapa a competitiei (cate
una pentru fiecare finalist); 



Pana in data finalei, cei 7 concurenti isi vor disputa premiul de popularitate, 
in  valoare de 500 de EURO. 
Premiul va fi castigat de concurentul a carui fotografie a obtinut cel mai mare 
numar de LIKE-uri. 
8. Finala concursului va avea loc pe data 17 iunie 2015, intr-o locatie si la o ora
ce urmeaza a fi anuntata ulterior pe site si pe pagina de Facebook. 
9. In cadrul finalei concursului, eveniment la care sunt asteptati peste 200 de
invitati din industrie, VIP-uri si reprezentanti Mass Media, concurentii vor avea 
la dispozitie 60 de minute pentru a-si demonstra creativitatea in cea mai dificila 
proba: coafura FANTEZIE (poate sa fie coafura de  avangarda sau de cocktail, 
limita fiind doar imaginatia concurentului). 
Avand in vedere ca aceasta proba poate solicita un timp indelungat de pregatire, 
in baza unei cereri exprese din partea participantului finalist, se accepta ca fiecare 
concurent sa inceapa pregatirea inainte de ora desfasurarii concursului 
cu 240 minute. In cele 60 de minute rezervate fiecaruia in cadrul finalei, 
concurentii vor trebui sa definitiveze coafura FANTEZIE. 
10. Juriul de specialitate va delibera si va decide finalistul care va fi
desemnat “Cel mai bun hairstylist din Romania” in anul 2015. Acesta va primi si 
premiul de 3000 de EURO. 
11. Tot in cadrul galei finalei se va anunta si castigatorul premiului de
popularitate in valoare de 500 de EURO. 
12. Finalistii poarta raspunderea achitarii taxelor aferente premiului
acordat 

PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod 
expres si neechivoc, cu privire la: 

• Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor
privind  adresA de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a transmite
fotografiile si valida inscrierea in concurs, contul personal de Facebook (daca
e cazul) precum si a orocaror date personale oferite cu acest scop. Castigatorii
isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita
la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din
care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul
acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament;



• Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior
mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale 
Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.
Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio 
justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la 
concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor 
terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii 
datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate 
de situatia personala.
Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul 
de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de 
interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, 
precum si dreptul de a se adresa justitiei.

LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor 
rezolva pe cale amiabila.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile 
tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea 
retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt 
comunicate informatii false sau eronate.
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea 
concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de 
energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de 
telecomunicatii sau altii asemenea.
Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un material 
fotografic/ text/comentariu/participant la concurs, daca va considera ca 
acesta este licentios sau indecent.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste 
acordarea premiilor.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea 
companiei, a dlui. Cristi Pascu, membrilor juriului, partenerilor 
evenimentului, sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.



Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat 
si pentru participantii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care 
decurg din acesta actiune.


