ACT ADITIONAL NR. 1 din data de 31 mai 2019 la
REGULAMENTUL OFICIAL al CONCURSULUI Antreprenor 3D
(“REGULAMENTUL”)
Subscrisa, ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMANIA - AOAR (denumita in continuare si « Organizator ») cu
sediul instr. Calea Grivitei nr.8-10, etaj 6, sector 1, Bucuresti, inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor tinut de
Judecatoria Sector 3 Bucuresti sub nr. 209/PJ/1994 si in Registrul National al Persoanelor Juridice Fara Scop Patrimonial
tinut de Ministerul Justitiei sub nr. 1152/A/1994 (anterior eronat sub nr. 1600/A/2003), CUI 7721349 Tel: 0213129920; email: promovare@aoar.ro (“AOAR” sau “Organizatorul”),
AVAND IN VEDERE URMATOARELE:
(1) AOAR este organizatorul Concursului Antreprenor 3D („Concursul”) ce se desfasoara in conformitate cu
prevederile Regulamentului, disponibil in integralitate la pagina web www.3dutech.ro;
(2) Organizatorul doreste sa ofere mai multor elevi participanti sansa de a se inscrie in concurs si de a deveni eligibili
pentru a castiga premiile oferite in cadrul Concursului, in conformitate cu prevederile Regulamentului; si
(3) Prevederile art. 10 din Regulament conform carora “Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand
prevederile prezentului Regulament, in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor.
Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa aducerea acestora la cunostinta
participantilor “.

IN CONTINUARE, Regulamentul se va modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 3 din Regulament se va modifica dupa cum urmeaza:
„Concursul se desfasoara in perioada 01 aprilie 2019 – 20 iulie 2019.
Castigatorii vor fi desemnati prin decizie interna pana cel tarziu la data de 20 iulie 2019 de catre o comisie juriu,
desemnata de Organizator.”
2. Paragraful patru al articolului 6 din Regulament se va modifica dupa cum urmeaza:
“Rezultatul concursului va fi anuntat pe www.3dutech.ro si pe pagina 3dutech de pe website-ul www.facebook.com
si prin contactarea castigatorilor de catre Organizator prin telefon si e-mail in perioada 20 iunie -20 iulie 2019,
urmand ca, ulterior, castigatorii sa primeasca de la Organizator premiile.”
3. Avand in vedere modificarile de mai sus, prin care se prelungeste perioada de desfasurare a concursului, urmatorul
paragraf al articolului 4 din Regulament se va modifica dupa cum urmeaza:
 sa inscrie ideea de proiect in concursul Antreprenor 3D prin transmiterea unei surte descrieri (document text)
pe adresa de e-mail contact@3dutech.ro pana cel tarziu la data de 20 iunie 2019.
4. Toate celelalte prevederi ale Regulamentului care nu au fost modificate prin prezentul raman neschimbate.
5. Amendamentele de mai sus intra in vigoare si devin aplicabile participantilor Concursului imediat ce prezentul act
aditional nr. 1 la Regulament va fi publicat pe pagina web a Concursului www.3dutech.ro, in data de 31 mai 2019.
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