ACT ADITIONAL nr. 2 / 04.06.2018
la REGULAMENTUL „BRAVO, AI STIL! – A
 ll Stars”
Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Regulamentului Emisiunii
In conformitate cu prevederile Sectiunii 2 „Daca Organizatorul va hotari in acest sens,
in ultima saptamana din competite, telespectatorii vor putea vota prin SMS
CONCURENTA preferata care va fi salvata de la eliminare, respectiv va fi declarata
castigatoarea marelui premiu. Regulamentul televotingului va fi adus la cunostinta
publicului de catre Organizator”, incepand cu data de 08.06.2018, Organizatorul organizeaza
prezentul Televoging

Sectiunea 1.
REGULAMENTUL DE TELEVOTING
Televotingul concursului TV „Bravo, ai stil! – All Stars” (denumit in continuare „Concursul TV” )
se desfasoara in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament (denumit in continuare
„Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la televoting
participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament si
ale Concursului TV.
Regulamentul de televoting e public pe toata durata desfasurarii televotingului si poate fi
consultat gratuit online de catre toti cei interesati prin accesarea site-ului internet www.
kanald.ro.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba pe parcursul derularii Concursului
TV prezentul Regulament de televoting, anuntand publicul prin intermediul site-ului internet
www.kanald.ro.
„Televoting” inseamna o modalitate de divertisment prin care se inregistreaza automat, se
stocheaza si se probeaza pe baza unei platforme tehnice puse la dispozitie de catre partenerul
Organizatorului, in colaborare cu principalele retele nationale de telefonie mobila (DIGI Mobil,
Orange, Telekom Mobile, Vodafone.), voturile ce urmeaza sa fie exprimate de publicul
telespectator cu privire la optiunile puse la dispozitie de Organizator in legatura cu
elementul-concurs la Emisiunii.
„Votant” reprezinta persoana care, cu respectarea prezentului Regulament, a urmarit
Emisiunea si a votat concurenta preferata in perioada cuprinsa dintre Semifinala si Gala Finala.

Sectiunea 2.
DURATA TELEVOTINGULUI
Televotingul
incepe la momentul anuntului „Start Vot” facut de catre prezentatoarea
Concursului TV in cadrul editiei radiodifuzate in data de 09.06.2018 si se termina la momentul
anuntului „Stop Vot” facut de prezentatoarea Concursului TV in cadrul ultimei editii a sezonului 4
„Bravo, ai stil! – All Stars” radiodifuzata in data de 16.06.2018.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice modul de derulare a Televotingului, precum si
dreptul sa intrerupa oricand desfasurarea Televotingului, urmand ca aceste modificari sa intre in
vigoare numai dupa ce ele sunt afisate pe www.kanald.ro
Sectiunea 3.
MECANISMUL TELEVOTINGULUI
Televotingul este un element de divertisment oferind telespectatorilor posibilitatea sa-si voteze
CONCURENTA preferata.
Astfel, cand in concurs raman ultimele 4 (patru) CONCURENTE (Semifinala) decizia va
apartine in totalitate publicului prin vot exprimat prin SMS.
Voturile exprimate prin SMS in ultima saptamana de compentitie vor fi centralizate in direct, in
mod transparent si in timp real in cadrul Galei Finale.
In Gala Finala dintre cele 4 (patru) CONCURENTE va beneficia de protectie CONCURENTA
care a primit cele mai multe stele in timpul ultimei saptamani si cea care a primit cele mai multe

puncte din partea juriului in cadrul Galei Finale. Daca fata care a primit cele mai multe stele in
timpul saptamanii este aceeasi cu cea care a primit cele mai multe puncte in Gala Finala ,
atunci, doar ea va fi protejata. CONCURENTA care in urma centralizarii partiale a voturilor a
cumulat cel mai mic numar de voturi va fi eliminata din Concurs. Cand in concurs vor ramane 3
(trei) CONCURENTE, CONCURENTA care in urma centralizarii partiale a voturilor a cumulat
cel mai mic numar de voturi va fi eliminata din Concurs, in final ramanand doar 2(doua) finaliste.
CONCURENTA care cumuleaza cele mai multe voturi dintre finaliste va fi declarata MAREA
CASTIGATOARE.
Televotingul se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei, prin intermediul retelelor de telefonie
Orange, Telekom Mobile, Vodafone, Digi Mobil. Televotingul se desfasoara prin trimiterea unui
mesaj de tip SMS la numarul scurt 1230, valabil in retelele Orange, Telekom Mobile, Vodafone,
Digi Mobil, in intervalul de timp comunicat in Emisiune. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor fi
luate in considerare voturile telespectatorilor expediate din afara teritoriului Romaniei, in regim
roaming.
Telespectatorii trebuie sa transmita la numarul 1230, numele CONCURENTEI preferate, asa
cum este comunicat in emisiune (prin afisare pe ecran si mentionare verbala). Tariful fiecarui
vot este de 1,19 €, inclusiv TVA. (de exemplu, pentru concurenta Maria, SMS-UL va contine
textul „Maria”).
Ordinea receptionarii voturilor este reprezentata de data si ora (inclusiv minutul si secunda)
serverului care receptioneaza aceste SMS-uri, indiferent de data si ora trimiterii SMS-urilor din
dispozitivele mobile. Pentru evitarea oricarui dubiu, difuzarea in reluare nu face parte din
perioada de vot. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice modul de derulare a
Televotingului, precum si dreptul sa intrerupa oricand desfasurarea Televotingului, urmand ca
aceste modificari sa intre in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate pe site-ul www.kanald.ro.
Tariful fiecarui vot este de: 1,19 euro (TVA inclus). Tariful de vot se aplica automat.
Voturile sunt considerate valide si inregistrate daca:
(i) sunt transmise de pe teritoriul Romaniei; si
(ii) contin numele CONCURENTEI, asa cum este comunicat in emisiune; si
(iii) sunt transmise in cadrul etapei corespunzatoare de vot (Start VOT/Stop VOT) pentru o
CONCURENTA aflata in concurs la momentul transmiterii SMS-ului.
Voturile care nu respecta conditiile de mai sus nu sunt luate in considerare in cadrul Emisiunii,
insa apelantul va fi taxat conform cu tariful de 1,19 euro (TVA inclus).
Responsabilitate
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Televotingului ca
urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau
administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea. De asemenea,
Organizatorul nu raspunde pentru suspendarea sau incetarea televotingului in orice stadiu
datorita intervenirii unor evenimente de forta majora.
Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile de orice natura.
Pentru buna desfasurare a televotingului Organizatorul poate subcontracta servicii sau
imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.
In scopul prevenirii tentativelor de frauda Organizatorul a agreat cu retele de telefonie mobila
DIGI Mobil, Orange, Telekom Mobile, Vodafone politica de antifrauda. Astfel, depasirea unui
anumit prag de numar de voturi va avea drept consecinta excluderea traficului efectuat de
respectivul utilizator catre numarul de SMS 1230. Utilizatorul va fi informat ca a atins limita de
voturi permise pentru acea CONCURENTA si ca voturile pentru acea CONCURENTA pe care
le va transmite in continuare de pe acelasi numar de telefon vor fi taxate cu tariful de 1,19 euro
(TVA inclus) insa fara a a fi luate in calcul in cadrul Concursului TV.
Responsabilitate privind numarul de voturi trimise apartine in intregime titularului cartelei
preplatite ori abonamentului de pe care au fost trimise voturile, Organizatorul fiind absolvit de
orice fel de pretentie ulterioara cu privire la respectivele voturi si costurile generate de acestea.

Prin transmiterea votului, telespectatorii declara in mod expres faptul ca au citit, au inteles si
sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Participarea la televoting implica obligativitatea respectarii prevederilor Regulamentului.
Prin transmiterea votului, telespectatorii declara in mod expres faptul ca au citit, au inteles si
sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Prezentul Regulament intra in vigoare incepand cu data de 04.06.2018.

