
 

 

                                          Regulament oficial concurs King of Wraps 

 

 

1. Descriere concurs 

 

1.1. Concursul de colantare auto King of Wraps, este organizat de: 

 

Euroexpo Fairs, persoana juridica romana, cu sediul social in Bd. Expozitiei nr.7, sector 1, Bucuresti, 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/8828/2014, CIF RO33423058, reprezentata de 

dna. Camelia Buda, in calitate de Director General, 

 

si 

 

Leykom Import Export, persoana juridica romana cu sediul social in Bd. Basarabiei nr 256, Sector 3, 

Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/11461/2003, CIF RO15687957, 

reprezentata de dl. Daniel Budesu, in calitate de Director General. 

 

1.2. Denumirea oficiala a concursului este: King of Wraps, denumire care se va regasi pe toate 

materialele de promovare ale acestuia.   

 

1.3. Scopul concursului este acela de a stimula profesional tinerii din industria auto si de tuning din 

Romania. 

 

1.4. Concursul se va desfasura intre 26-28 Septembrie 2017, in pavilionul central Romexpo, pe 

perioada desfasurarii primelor trei zile ale expozitiei PRINT&SIGN. 

 

1. Conditii de participare 

2.1.  Sunt considerate eligibile persoanele fizice  majore (care au implinit 18 ani pana la data de 15 

august 2017), cu cetatenie romana, rezidente in Romania, fara cazier, care intrunesc conditiile de 

calatorie in Statele Unite ale Americii. 

2.2.  Inscrierea participanilor se va face electronic, pe site-ul expozitiei PRINT&SIGN 

www.printsign.ro sau la fata locului.   

2.3.  Inscrierea persoanelor care nu intrunesc conditiile de eligibilitate prezentate la punctul 2.1. este 

considerate nula de drept. Înaintea fiecărei probe, fiecare concurent va trebui sa se prezinte cu cartea 

de identitate in original.  Înaintea fiecărei probe, fiecare concurent va trebui sa se prezinte cu cartea de 

indentitate in original. Finalistii vor trebui sa prezinte in ziua probei finale (28 septembrie), si un 

cazier judiciar, care sa ateste ca nu au avut probleme cu legea, care ar putea sa ii impiedice sa obtina 

viza SUA. 

2.4.  Perioada de inscriere: 16 august – 26 septembrie. Sunt acceptate si inscrierile la fata locului,in 

timpul expozitiei PRINT&SIGN, in limita locurilor disponibile. 

2.5.  Numarul minim de participanti este 16. 

2.6.  Organizatorii se angajeaza sa pastreze, conform prevederilor legale, confidentialitatea datelor 

cu caracter personal furnizate de concurenti si sa nu le utilizeze in alte scopuri. 

 

2. Mecanism si desfasurarea concursului 

http://www.printsign.ro/


 

 

3.1.  Fiecare probă a concursul (proba principala, semifinala, finala) va consta in colantarea unei 

parti din caroseria unei masini. Proba de concurs aferenta fiecarei zile, va fi anunta la ora 10:00 la 

locul de desfasurare al concursului. 

3.2.  Mecanisnul concursului: 

• Concursul va avea 3 zile de desfasurare (26-28 septembrie), in intervalul orar de vizitare a 

expozitiei PRINT&SIGN. Programul zilnic de desfasurare al concursului este mentionat la punctul 3.3 

• Echipele vor fi formate din 2 concurenti in fiecare zi de concurs. 

• Dupa fiecare proba va fi anuntat castigatorul, in urma deliberarii juriului, castigator care va 

merge in urmatoarea etapa a concursului. 

• Finalistii concursului vor fi in numar de 4: locul 1, 2 , 3 si castigatorul marelui premiu: 

participarea la expozitia SEMA – LAS VEGAS. 

• Juriul poate stabili o proba suplimentara, de departajare,  daca in urma centralizarii fiselor de 

jurizare, concurentii vor avea punctaj egal. 

• 3.3. Probele de concurs si programul zilnic se regasesc in anexa 1 la prezentul contract. 

 

2.3. Program desfasurare concurs: 

Concursul se va desfasura intre orele 10:30 și 18:00. 

2.4. Planificarea pe ore va fi realizata in data de 25 septembrie, iar concurentii vor fi anuntati prin 

WatsApp sau email cu privire la ora de incepere a probei de concurs. 

2.5. Concurentii trebuie sa ajunga in pavilion cu minimum 30 minute inainte de desfasurarea 

probei, pentru ridicarea ecusoanelor de participare, dar si pentru prezentarea evenimentului si a 

juriului. 

3.4.  Folia necesara colantarii va fi furnizata de organizatori. Fiecare concurent isi va aduce 

ustensilele necesare colantarii.    

3.5. Criteriile de evaluare luate in calcul pentru departajarea castigatorului fiecarei probe sunt: 

 Timp – rapiditatea executiei si incadrarea in timpul acordat probei de concurs 

 Calitate – executarea colantarii fara ruperea materialului, arderea acestuia, lipsa bulelor de aer ,  

lipsa incretiturilor sau a taieturilor; folosirea eficienta a materialului de lucru; 

 Pregatirea lucrarii – mod de pregatire suprafata ce urmaeza a fi colantata,  cunoasterea si 

folosirea corecta a materialelor de lucru, inclusiv a instrumentelor de lucru, siguranta manevrarii 

acestora. 

 Design- respectarea designului prestabilit de catre organizator. 

3.6.  Evaluarea fiecarei probe va fi realizata conform fiselor de evaluare puse la dispozitie de 

organizatori. Pentru fiecare proba, fiecare concurent va fi evaluat conform fisei de evaluare al carei 

format va fi disponibil pe site-ul www.printsign.ro, la sectiunea dedicata concursului King of Wraps. 

3.7.  Juriul va fi format din profesionisti nationali si internationali cu experienta in domeniul 

colantarii. Componenta acestuia va fi anuntata pe site-ul www.printsign.ro la sectiunea dedicata 

concursului “King of Wraps”. 

 

1. Premii si contestatii 

 

4.1.  Organizatorii concursului vor acorda urmatoarele premii: 

 Premiul III – 500 euro – acordat de Leykom 

 Premiul II – 700 euro - acordat de Leykom 

 Premiul I – 1000 euro - acordat de Leykom 
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 Marele premiu – titlul KING OF WRAPS, trofeu King of Wraps si o excursie la LAS VEGAS, 

care consta in bilet de avion dus intors, cazare si bilet de intrare la SEMA Show 2018, (30 octombrie, 

2 noiembrie 2018) –acordat de Euroexpo Fairs. 

4.2.  Ridicarea premiilor: 

              Castigatorii premiilor in bani au la dispozitie 48 de ore pentru revendicarea premiului. Astfel, 

ei vor trimite pe adresa marketing@leykom.ro, o copie a cartii de identitate si un extras de cont. Din 

momentul in care vor primi mail de confirmare a informatiilor, organizatorul trebuie sa livreze premiul 

in termen de 24 de ore. Taxele si impozitele aferente vor fi suportate de organizatori. 

4.3.  Toate premiile sunt nominale, pentru fiecare premiu exista un singur castigator, persoana 

fizica, care corespunde criteriilor de eligibilitate mentionate la punctul 2.1 din prezentul regulament. 

4.4.  Decizia juriului este definitiva si nu poate fi contestata. 

4.5.  Castigatorii vor fi anuntati la fata locului. 

4.6.  Inmanarea premiului se va face personal castigatorului, pe baza unui proces verbal de predare-

primire in data de 28.09.2017. 

4.7.  Premiul nu poate fi cedat unei terte persoane. 

4.8.  Castigatorii vor beneficia de promovare pe site-ul www.printsign.ro precum si pe facebook si 

in social media. 

4.9.  Castigatorul premiului cel mare va fi sustinut de organizatori in procesul de eliberare a vizei 

pentru Statele Unite ale Americii. Dosarul de solicitare a vizei va trebui sa fie depus pana la 1 

decembrie 2017.  In cazul in care viza nu va fi acordata din cauze obiective, care nu tin de 

necompatibilitatea castigatorului, premiul nu va putea fi reportat altei persoane. 

In cazul in care castigatorul marelui premiu nu va reusi sa obtina viza pentru Statele Unite, el nu va fi 

despagubit in niciun fel. 

1. Alte clauze 

5.1.  Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul regulament, precum si 

dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii 

prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice 

modificari/completari aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi comunicate catre public prin 

publicarea pe website-ul www.printsgn.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina 

aplicabile. 

 

    Euroexpo Fairs                                                                                              Leykom Import Export 

   Director General                                                                                                  Director General 

    Camelia Buda                                                                                                       Daniel Budesu 
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