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Regulament participare campanie 2% pentru Team Work 

Ediția 2014 pentru 2013 

 

 

 

1. Descrierea campaniei 
Art. 1 – Organizatorul campaniei este Asociația Team Work – www.teamwork.org.ro, 

http://blogteamwork.blogspot.ro, https://www.facebook.com/TeamWorkNGO, adresă: Blv. 

Regina Elisabeta, nr. 4-12, cam. E9, sector 5, București. 

Art. 2 – Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este 

obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul 

regulament, dar nu fără a anunța publicul în prealabil. 

Art. 3 – Campania se numește „2% pentru Team Work”. 

Art. 4 – Perioada de desfășurare a campaniei este 25 februarie – 22 mai 2014. Aria de 

desfășurare este exclusiv România. 

Art. 5 – Campania are drept scop strângerea declarațiilor 230 sau 200, după caz, pentru 

redirecționarea către Asociația Team Work a 2% din impozitul pe venit realizat în anul 2013.  

2. Condiții de participare 
Art. 6 – Prezenta campanie se adresează tuturor celor ce doresc să strângă formulare 2% 

pentru Asociația Team Work.  

Art. 7 – În campanie poate participa orice persoană fizică ce are cel puțin 14 ani împliniți la 

data începerii acesteia.  

3. Înscrierea participanților 
Art. 8 – Voluntarii ce doresc să ia parte la campania „2% pentru Team Work” se pot înscrie 

oricând pe durata acesteia, până cel târziu 20 mai 2014.  

Art. 9 – Înscrierea se face prin completarea unui formular ce poate fi găsit pe blogul Team 

Work, în articolul ce anunță lansarea campaniei. 

4. Desfășurarea campaniei 
Art. 10 – După înscriere fiecare voluntar va participa la o sesiune de informare și instructaj 

privind prevederile 2%, activitatea Team Work, modalitatea de completare a formularelor și 
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mecanismul campaniei, ulterior utilizând doar materialele și informațiile obținute din partea 

organizatorului. 

Art. 11 – Fiecare voluntar va semna cu Asociația Team Work un contract de voluntariat 

pentru durata campaniei în care să fie menționate drepturile și responsabilitățile sale, 

precum și drepturile și responsabilitățile asociației. 

Art. 12 – Asociația Team Work va furniza formularele necesare, materiale informative și 

asistență pentru voluntari pe parcursul campaniei.  

Art. 13 – Pe parcursul campaniei fiecare voluntar va strânge cât mai multe declarații 2%, 

informând contribuabilii despre Asociația Team Work. 

Art. 14 – Voluntarii implicați în campanie nu vor derula nici un tip de activitate care să fie 

considerată ilegală sau neetică (ex. completarea declarațiilor fără acordul contribuabilului). 

Art. 15 – Voluntarii vor preda formularele periodic, cu o frecvență stabilită împreună cu 

reprezentanții Asociației Team Work. 

Art. 16 – Asociația Team Work și voluntarii participanți în campanie se angajează să păstreze 

confidențialitatea datelor și să nu le folosească în alt scop decât cel prezentat în timpul 

acesteia.  

5. Premii și acordarea lor 
Art. 17 – Fiecare voluntar care participă în campanie și strânge un număr minim de 5 

declarații 2% beneficiază de un premiu garantat.  

Art. 18 – Premiile vor fi acordate o singură dată, la finalul campaniei. 

Art. 19 – Fiecare voluntar va primi un premiu în funcție de numărul total de formulare 

strânse până la finalul campaniei. 

Art. 20 – Categoriile în funcție de care sunt acordate premiile sunt: 

Categoria 100+ declarații 2% 

Categoria 50-99 declarații 2% 

Categoria 25-49 declarații 2% 

Categoria 15-24 declarații 2% 

Categoria 5-15 declarații 2% 

Art. 21 – Fiecare voluntar poate alege un singur premiu din categoria aferentă numărului de 

formulare strânse și predate până la data de 22 mai 2014. 

Art. 22 – Premiile sunt prezentate în „Anexă Premii”, parte integrantă a acestui regulament. 
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Art. 23 – Premiile vor fi acordate în cadrul unei festivități de premiere ce va avea loc pe 6 

iunie 2014 (voluntarii vor fi informați în timp util asupra celorlaltor detalii organizatorice). 

Art. 24 – Ridicarea premiilor se face în persoană, pe baza actului de identitate și semnarea 

unui proces verbal de predare-primire. 

Art. 25 – Premiile neridicate până la data de 1 iulie 2014 se anulează.  

6. Diverse 
Art. 25 – Prin participarea la campanie voluntarii își dau acordul ca numele și calitatea de 

voluntar să poată fi folosite în materialele de comunicare ale Asociației Team Work. 

Art. 26 – În cazul unor potențiale litigii aparute între organizator și participanții la campanie, 

acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale 

amiabilă, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente 

române. 

 

Anexă Premii 

 

Categoria 100+ declarații 2% 

• eBook Reader - eBook Reader-ul are o diagonală de 6 inch, o memorie internă de 2 

GB, conexiune wireless şi o baterie cu o autonomie de 4 săptămâni. 

• Tabletă - Tableta are o diagonală de 7 inch, o memorie internă de 8 GB, conexiune 

wireless/3G prin modem, un procesor dual-core de 1,5 Ghz şi o baterie cu o 

autonomie de 5 ore. 

• Tabletă grafică - Tableta grafică are o suprafaţă activă de 152 x 95 mm, greutate 300g 

şi o interfată USB. 

• Microscop digital portabil - Microscopul are un zoom de la 1 la 544 de măriri, o 

rezoluţie maximă a fotografiilor de 5 mega pixeli şi o greutate de 70g.  

 

Categoria 50-99 declarații 2% 

• Ceas din aluminiu cu rame foto - Ceasul are rame foto personalizabile în dreptul 

fiecărei ore. 

• Ramă foto digitală - Rama foto are o diagonală de 8 inch, ecran LED, o rezoluţie de 

800x600, dispune de redare foto, video şi audio. 
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• Mp3 player - Mp3 player-ul are o capacitate de stocare de 2 GB, un ecran de 1,1 inch, 

o autonomie de 15 ore şi poate reda fişiere MP3, WMA, WAV.  

 

Categoria 25-49 declarații 2% 

• Sticker pentru perete - Stickerul poate fi o alternativă creativă a clasicelor tablouri. 

Acesta are o dimensiune de 60cm x 100cm, iar câştigătorul poate alege din mai multe 

modele disponibile în stocul furnizorului. 

• Baterie externă cu microUSB - Bateria are o greutate de 76 g, acumulator intern 

Lithium Ion, conector microUSB şi un timp de încărcare de 2,5 ore. 

 

Categoria 15-24 declarații 2% 

• Sticker pentru perete - Stickerul poate fi o alternativă creativă a clasicelor tablouri. 

Acesta are o dimensiune de 60cm x 43cm, iar câştigătorul poate alege din mai multe 

modele disponibile în stocul furnizorului. 

• Stick USB - Stickul USB este din silicon, are memorie de 8 GB şi are o formă inedită. 

 

Categoria 5-15 declarații 2% 

• Lampă USB - Lampa are 13 leduri şi este compatibilă cu orice notebook sau PC. 

• Literă lemn reprezentând iniţiala numelui - Litera este fabricată din lemn şi are 12 

cm înălţime. 

 


