
 

  

 1 

 
Regulament oficial şi ghid privind 

Cupa Agenţiilor la Karaoke by Cat Music 
Ediția I, 23 – 24 septembrie 2014 

cupaagentiilor.ro/karaoke 
 

 
I. PRECIZĂRI PRELIMINARE 
 
Regulamentul prezent a fost creat pentru a asigura siguranţa participanţilor, susținătorilor și 
celorlalte persoane implicate în eveniment și o bună desfăşurare a competiţiei. 
 
Participarea la competiţia „Cupa Agenţiilor la Karaoke by Cat Music” (numită în continuare 
„competiţia”) în orice calitate (ex. participant, susținător, membru al juriului ş.a.) implică 
acceptarea tuturor menţiunilor precizate în acest Regulament. 
 
II. DATE GENERALE PRIVIND COMPETIŢIA  

 
Cupa Agențiilor la Karaoke by Cat Music este o competiţie de natură muzicală, organizată de 
către SC BLUE IDEA ONLINE SRL, titulara mărcii IQads. Participarea la această competiţie se 
face prin urmarea etapelor prevăzute în procesul de înscriere, conform Capitolului III, iar 
întreaga competiţie se desfăşoară conform prezentului Regulament (locul de desfășurarea 
urmând a fi stabilit și anunțat public până la începerea competiției).  
Competiţia se va desfăşura în următoarele coordonate: 

o marți, 23 septembrie 2014, prima zi de calificări între orele 18:00 şi 00:00 sau până la 
terminarea ultimei probe de karaoke; 

o miercuri, 24 septembrie 2014, a doua zi de calificări, finala și premierea între orele 
18:00 și 00:00 sau până la terminarea ultimei probe de karaoke și până la finalizarea 
decernării premiilor. 

 
III. DATE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN COMPETIŢIE 
 
Participarea la Cupa Agențiilor la Karaoke by Cat Music este deschisă persoanelor fizice, 
indiferent de sex, nationalitate, religie, angajaţi sau colaboratori declarați ai oricărei companii 
care activează în domeniul marketingului şi al publicităţii, fie ea  companie-client, fie agenţie, 
fie reprezentantă mass-media. Fiecare companie poate înscrie o singură echipă în competiţie, 
iar participanții înscrişi pentru respectiva echipă trebuie să fie obligatoriu angajaţi sau 
colaboratori ai respectivei companii şi să nu fie sau să fi fost cândva cântăreți profesionişti. 
Înscrierea se face pe baza formularului de înscriere disponibil public pe site-ul competiţiei şi 
pus la dispoziţie de către Organizator (www.cupaagentiilor.ro/karaoke) și a achitării unei taxe 
de înscriere de 200 EUR + TVA per echipă către Organizator, înainte de data începerii 
competiției. Organizatorul își rezervă dreptul de a accepta înscrierea mai multor companii din 
cadrul aceluiași grup de firme, dacă nu este depășit numărul total de locuri detaliat mai jos. 

http://www.cupaagentiilor.ro/karaoke
http://cupaagentiilor.iqads.ro/karaoke/regulament/
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Procesul de înscriere presupune:  
 
1. Citirea şi informarea asupra condiţiilor şi regulilor prezentului Regulament de către fiecare 
membru al echipelor participante; 
2. Completarea tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului de înscriere disponibil online şi 
acceptarea condiţiilor şi regulilor prevăzute în prezentul Regulament de către fiecare membru 
al echipelor participante; 
Înscrierile echipelor în competiţie se pot realiza în perioada 31 iulie – 12 septembrie 2014. 
Numărul maxim de echipe care pot participa la competiţie este de 27. Înscrierea în competiţie 
este posibilă doar primelor 27 de companii care solicită participarea în competiţie şi finalizează 
toate etapele necesare pentru completarea procesului de înscriere, în ordinea primirii cererilor 
de înscriere. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea anumitor echipe, pe 
baza unui motiv obiectiv care să justifice refuzul.  
 
Completarea tuturor câmpurilor din formularul de înscriere în competiție implică simultan 
acceptul participanţilor faţă de toate condiţiile prezentului Regulament şi acceptul de a primi 
mesaje informative din partea Organizatorilor și partenerilor oficiali, atât înainte, în timpul cât 
şi după terminarea competiţiei. Participanţii au dreptul de a refuza primirea mesajelor 
informative, trimiţând un e-mail către adresa Iulia@IQads.ro, cu subiectul „Dezabonare 
informări Cupa Agenţiilor la Karaoke by Cat Music”, în care să menţioneze că nu doresc să 
primească înştiinţări din partea Organizatorilor.  
 
IV. DATE PRIVIND DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI 
 
Cupa Agențiilor la Karaoke by Cat Music se va desfăşura conform Programului competiţiei, pe 
care Organizatorul îl va pune la dispoziţie tuturor participanţilor, pe site-ul 
www.cupaagentiilor.ro/karaoke/loc_program/. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica 
la orice moment Programul competiţiei sau de a anula competiţia, dar nu înainte de a informa 
publicul printr-un mesaj pe site-ul competiţiei sau în orice altă modalitate adecvată, aşa încât 
să asigure aducerea la cunoştinţa participanţilor a modificărilor survenite. 
 
V. STRUCTURA COMPETIŢIEI 
 
Fiecare echipă înscrisă va avea 4 urcări pe scenă și va parcurge 4 probe muzicale, astfel: 

I. Melodia echipei – probă vocală pregătită integral înainte de competiție,  
cu negativ și/sau cu instrumente proprii, aduse și instalate de echipă; 

II. Proba Cat Music – echipele participante vor putea alege o singură piesă dintre cele 39 
de melodii selectate pentru Cupă (detaliate în Anexa 1, LISTA 1), care aparțin artiștilor 
Cat Music participanți (Delia, Elena Gheorghe, What’s Up, Voltaj, Cabron, Giulia, Smiley, 
Shift sau Mandinga) și să o interpreteze alături de artistul ales; 

 

mailto:Iulia@IQads.ro
http://cupaagentiilor.iqads.ro/karaoke/loc_program/
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III. Melodia pe un brief live – o provocare trasă la sorți live, de la care echipa trebuie să 
inventeze o poveste pe care să o prezinte și să o ilustreze folosind o melodie. Melodiile 
pot fi alese dintre cele 87 de melodii ale bandului FreeStay selectate pentru Cupă 
(detaliate în Anexa 1, LISTA 2) și să o interpreteze cu trupa live pe background. 
(ex. Tocmai te-ai mutat într-o casă superbă și vrei să sărbătorești, alege o piesă din 
lista de melodii, care să te facă să te simți în al nouălea cer).  

IV. Proba Blue Air – aduce încă o provocare pentru participanți, și anume, adaptarea 
instrucțiunilor de siguranță ale unui echipaj de bord la o linie melodică potrivită și la o 
coregrafie în spiritul unui echipaj Blue Air. Versurile pentru această probă sunt 
disponibile aici, ca să aveți timp pentru antrenamente. 

 
Agențiile vor putea alege melodiile la Cupă doar după finalizarea înscrierii la eveniment. 
 
Pentru proba Cat Music, fiecare artist dintre cei 9 aleși poate fi ales de maxim 3 ori ca partener 
de scenă de către echipele înscrise, după principiul primului venit. Alegerea artiștilor va fi 
anunțată public pe site-ul competiției astfel încât după ce un artist a fost ales de către primele 
3 echipe doritoare, acesta să nu mai fie disponibil în cadrul probei. 
 
Pentru aceeași proba Cat Music, fiecare echipă va avea ocazia să repete cu artistul sau bandul 
ales astfel încât să livreze cel mai bun act muzical în cadrul probei. Programul de repetiții cu 
artiștii Cat Music va fi discutat după finalizarea perioadei de înscrieri.  
 
În cadrul competiției, echipele trebuie să respecte timpul alocat (adică timing-ul dat de 
melodiile alese), tematica dată de Organizatori prin intermediul provocării muzicale (proba 
III.). 
 
Provocările muzicale pentru fiecare echipă vor fi alese de către echipă imediat înainte de 
începerea respectivei probe și vor fi comunicate pe loc fiecărei echipe. Fiecare echipă va 
dispune de acelaşi setup pentru a realiza proba.  
 
În cazul în care echipele au o nelămurire legată de interpretarea unei piese, acestea pot 
adresa o întrebare juriului. Orice întrebare suplimentară însă va presupune o penalizare la 
punctaj.  
 
Echipele înscrise în competiţie vor fi organizate pe grupe, în urma unei trageri la sorţi, 
efectuată înainte de începerea competiţiei şi anunţată public pe site-ul 
www.cupaagentiilor.ro/karaoke. Fiecare grupă va fi programată să parcurgă probele muzicale 
la o anumită oră într-una din cele 2 zile de calificări din cadrul competiţiei.  
 
E recomandat ca echipele să aibă un nume și un logo care să-i reprezinte, create pentru 
această competiție. În caz contrar, ele vor evolua cu numele și logoul obișnuit al agenției. 
  

http://www.iqads.ro/mediacontinut/Proiecte/CAKaraoke/ProbaBlueAir.pdf
http://cupaagentiilor.iqads.ro/karaoke/
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VI. STRUCTURA ECHIPELOR 
 
Fiecare echipă va fi formată din minim 2 și maxim 10 participanți, printre care pot invita si un 
client dacă doresc. La înscriere au întâietate echipele agențiilor de comunicare și cele din 
domenii conexe. 
Distribuirea rolurilor şi atribuţiilor în timpul fiecărei probe muzicale este la latitudinea fiecărei 
echipe. Fiecare participant dintr-o echipă trebuie să ajungă măcar o dată pe scenă. 
 
VII. JURIZARE ŞI PREMII 
 
Juriul competiției este în curs de stabilire. 
Membrii confirmați până acum: 
Dan Popi - Owner & Managing Director Cat Music 
 
Componența integrală a juriului va fi anunțată în curând. 
 
Fiecare membru al juriului va evalua fiecare echipă, acordând un punctaj între 1 și 10 pentru 
fiecare dintre următoarele criterii: 

 creativitatea alegerii melodiei și calitatea interpretării vocale și scenice (la proba I); 
 creativitatea interpretării vocale și scenice, alături de artistul Cat Music (la proba II) 

 încadrarea în temă și spontaneitatea la provocarea muzicală extrasă live (la proba III);  
 respectarea timpului alocat fiecărei echipe pentru performance; 
 team work;  
 prezență scenică și notă personală a interpretării;  
 creativitatea numelui de scenă ales; 
 creativitatea logo-ului ales. 

 
În funcţie de punctajul obţinut, la finalul competiţiei, Organizatorul va oferi premii sau diplome 
pentru următoarele performanţe:  
 

 Locul 1 – Agenţia Anului la Karaoke -  echipei cu cel mai mare punctaj; 
 Locul 2 – echipei cu al doilea punctaj; 
 Locul 3 – echipei cu al treilea punctaj; 
 Locul 4 – echipei cu al patrulea punctaj; 
 Premiul special Cat Music pentru cea mai bună reprezentație cu un artist Cat Music; 
 Premiul special Cat Music pentru cel mai bun band act cu o trupă Cat Music; 

 Premiul special Blue Air pentru locul I la proba dedicată Blue Air: 1 bilet de avion pentru 
fiecare participant din echipa, round trip, catre orice destinatie operata de Blue Air, taxe 
incluse, 1 bagaj de cala inclus, perioada de calatorie pana la 28.03.2015; 

 Premiul special Blue Air pentru locul II la proba dedicată Blue Air: 1 voucher bagaj de 
cala pentru fiecare participant. Bagaj de cala gratuit, tur-retur, la achizitionarea unui 
bilet Blue Air; 
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 Premiul special Blue Air pentru locul III la proba dedicată Blue Air: produse 
promotionale Blue Air; 

 Premiul special pentru cea mai curajoasă echipă – echipei cu cel mai mare punctaj la 
criteriul creativitatea alegerii melodiei de la proba I și dificultatea ei; 

 Premiul special pentru teamwork – echipei cu cel mai mare punctaj la criteriul team 
work : 

 Premiul special pentru cea mai bună prezență scenică – echipei cu cel mai mare punctaj 
la criteriul prezență scenică și notă personală a interpretării; 

 Premiul special pentru cel mai ingenios nume de scenă – echipei cu cel mai mare 
punctaj la criteriul creativitatea numelui de scenă ales; 

 Premiul special pentru cel mai creativ logo de echipă – echipei cu cel mai mare punctaj 
la criteriul creativitatea logo-ului reprezentativ; 

 Premiul special pentru cea mai creativă echipă – echipei cu cel mai mare punctaj la 
criteriul încadrarea în temă la provocarea muzicală extrasă live (III.); 

 

De asemenea, se vor acorda şi alte premii şi diplome speciale. 
 
VIII. OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR 
 
Prin participarea la competiţie şi completarea formularului de înscriere, 
participanţii : 

- declară că au citit în întregime, sunt de acord şi vor respecta toate precizările incluse în 
prezentul Regulament;  

- confirmă faptul că sunt apţi din toate punctele de vedere (inclusiv medical, dar fără a se 
limita la acesta) să participe la o asemenea competiţie muzicală, sunt conştienţi şi îşi 
asumă toate riscurile pe care le-ar putea implica o asemenea competiţie;  

- şi-au dat consimţământul expres şi neechivoc pentru includerea datelor lor personale în 
baza de date a organizatorilor; 

- se obligă să furnizeze Organizatorilor date de contact reale şi valide; 
- sunt de acord ca imaginea lor obţinută prin fotografii sau înregistrări video realizate pe 

durata competiţiei să poată fi folosită de către Organizatori în scop promoţional, fără 
alte obligaţii din partea Organizatorilor;  

- se obligă să fie prezenţi la ora şi locul precizat de către Organizatori în programul 
competiţiei pentru a lua parte proba echipei pe care o reprezintă (în caz contrar echipa 
fiind descalificată din competiţie);  

- sunt de acord ca numele lor să poată fi folosit în anunţarea competiţiei către public, fără 
alte obligaţii din partea Organizatorilor;  

- să dea dovadă pe tot parcursul competiţiei de fair-play, să nu aducă injurii jucătorilor 
echipelor adverse; 

- să ne pună la dispoziție melodiile cântate și informații despre colaborarea cu artiștii Cat 
Music, după finalizarea competiției; 

- să își asume responsabilitatea pentru eventualele pagube provocate la locație din vina 
lor. 
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IX. OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR 
 
Organizatorul se obligă să: 

- informeze participanţii cu privire la Programul competiţiei şi Regulamentul de 
desfăşurare (şi orice modificări legate de aceste aspecte); 

- pună la dispoziţia participanţilor spaţiul necesar desfăşurării probelor şi toate ustensilele 
şi ingredientele necesare; 

- organizeze tragerea la sorţi pentru organizarea echipelor pe runde (grupe); 
- promoveze evenimentul; 
- garanteze drepturile participanţilor în conformitate cu art.12-18 din Legea nr. 677/2001 

privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, 
dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie. 
 

X. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN CAZ DE ACCIDENTE MEDICALE SAU DE ALTĂ 
NATURĂ 
 
Participarea în cadrul competiţiei se face pe propria răspundere a fiecăruia dintre participanţi. 
Prin urmare, Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi tras la răspundere 
pentru eventualele accidente de natură medicală (sau de orice altă natură), ce este posibil să îi 
afecteze pe participanţi, ca urmare a Cupei Agenţiilor la Karaoke by Cat Music.   
În cazul unor accidente produse în timpul competiţiei (indiferent de natura lor), Organizatorul 
nu va plăti daune participanţilor sau companiilor pe care aceştia le reprezintă, iar participanţii 
(şi companiile lor) se obligă să nu solicite pe cale juridică plata unor astfel de daune.  
 
XI. DISPOZIŢII FINALE 
 
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizatori şi participanţii la competiţie, acestea 
vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă soluţionarea amiabilă, părţile 
implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române. 
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea şi de a elimina din competiţie 
echipele sau pe reprezentanţii acestora care vor încălca precizările prezentului Regulament.  
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ANEXA 1 
 
Pentru Proba Cat Music, echipele participante vor trebui să aleagă o singură melodie a 
unuia artist, din LISTA 1 de mai jos. 
Alegerile vor putea fi făcute după finalizarea înscrierii echipei în competiție, pe principiul primul 
venit. 
Toate melodiile pot fi ascultate pe canalul de Youtube Cat Music și în pagina competiției 
cupaagentiilor.ro/karaoke.  
 
LISTA 1 
39 de melodii selectate pentru Cupă de către artiștii Cat Music participanți (Delia, Elena 
Gheorghe, What’s Up, Voltaj, Cabron, Giulia, Smiley, Shift sau Mandinga). 
Dacă melodia aleasă este din această listă, va trebui interpretată alături de artistul ales. 
 
Cabron  

1. Dă-o tare,  
2. Frunzele și iarba,  
3. Iarna pe val  
4. Vocea ta  

Delia  
5. Ipotecat 
6. U (fighting with my ghosts) 
7. Doar pentru tine 
8. A lu' Mamaia 
9. OmaDeo 

Elena  
10. Ecou 
11. Până dimineața 
12. Mamma Mia 
13. Te ador 
14. Ochii tăi căprui,  
15. De neînlocuit  

Giulia  
16. Jocuri deocheate 
17. Vorbe goale 

https://www.youtube.com/user/catmusicoffice
http://www.cupaagentiilor.ro/karaoke
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18. Un om cu un pian 
Mandinga 

19. Soarele meu 
20. Sufletul zâmbea 
21. Zaleilah 

Shift 
22. Sus pe toc 
23. După ani și ani 
24. Lejer 

Smiley 
25. Acasă 
26. Cai verzi pe pereți 
27. Preocupat cu gura ta 
28. În lipsa mea 
29. Love is for free 
30. Plec pe Marte 
31. Am bani de dat 

Voltaj 
32. Dă vina 
33. Lumea e a mea  
34. Pic pic  
35. Mi-e dor de...  
36. Vocea Ta feat Cabron 

What's Up 
37. Taxi 
38. K la meteo 
39. La mulți ani 

 
LISTA 2 
Pentru Proba Melodia pe un brief live, echipele participante vor trebui să aleagă o singură 
melodie din LISTA 2 de mai jos, care să ilustreze cel mai bine povestea și situația extrasă. 
87 de melodii ale bandului FreeStay selectate pentru Cupă. 
Dacă melodia aleasă este din această listă, va trebui interpretată cu bandul live. 
 
Internaționale 
 

1. Aerosmith - I don't wanna miss a thing 
2. Alexander Rybak - Fairytale 
3. Amy Winehouse - Valerie 
4. Alicia Keys - Empire state of mind 
5. Babyface & Eric Clapton - Change the world 
6. Ben E. King - Stand by me 
7. 7.. Bon Jovi - It's my life 
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8. Boyz 2 Men - I'll make love to you 
9. Boyz 2 Men - End of the road 
10. Bruno Mars - Just the way you are 
11. Bruno Mars - Lazy song 
12. Bruno Mars - Liquor store blues 
13. Bruno Mars - Locked out of heaven 
14. Burno Mars – Runaway Baby 
15. Bruno Mars - Treasure 
16. Bruno Mars – When I was your man 
17. Brian Adams - Summer of '69  
18. CCR - Have you ever seen the rain 
19. Cee Lo Green - Fuck you 
20. Cee Lo Green - Crazy  
21. Chuck Berry - Johnny B. Goode 
22. Daft Punk – Get lucky 
23. Deep Purple - Smoke on the water 
24. Deep Blue Something - Breakfast at Tiffany's 
25. Doobie Brothers - Long train runnin 
26. Duffy - Mercy 
27. Elvis Presley - Rock around the clock 
28. Elvis Presley - Blue suede shoes 
29. Elvis Presley - Hound dog 
30. Elvis Presley - Tutti frutti 
31. Eric Clapton - Wonderful tonight 
32. G. Harrison - I got my mind set on you 
33. Guns'n'Roses - Sweet child of mine 
34. Guns'n'Roses - November rain 
35. James Brown – I feel good 
36. Justin Timberlake - Senorita  
37. James Newman – Love me again 
38. Joe Cocker - You can leave your hat on 
39. Kings of Leon - Use somebody 
40. Kings of Leon - Sex on fire 
41. Lynyrd Skynyrd - Sweet home Alabama 
42. Lionel Richie - Easy 
43. Linkin Park - In the end 
44. Maroon 5 - This love 
45. Maroon 5 - Moves like Jagger 
46. Maroon 5 – One more night 
47. Michael Jackson - Beat it 
48. Mika - Grace Kelly 
49. Modjo - Lady  
50. Naughty Boy ft. Sam Smith – La la la 
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51. Opus - Life is life 
52. Olly Murz - Troublemaker 
53. Patrice – Soulstorm 
54. Pharell - Happy 
55. Queen - Crazy little thing called love 
56. Queen - Don't stop me now 
57. Passanger – Let her go 
58. Rihanna - We found love 
59. R. Thicke ft. Pharell – Blurred lines 
60. Santana & Rob Thomas - Smooth 
61. Smashmouth - I'm a believer 
62. Smokie - Alice 
63. Spin Doctors - Two princess 
64. Stevie Wonder - I wish 
65. Stevie Wonder - Isn't she lovely 
66. The Script – Hall of fame 
67. Tom Jones - It's not unusual 
68. Tom Jones - Kiss 
69. Tom Jones - Sex bomb 
70. Tina Turner - Proud Mary 
71. Whitesnake - Here i go again 
72. Zucherro - Baila Morena 

 
Românești 
 

73. Popular - Trandafir de la Moldova 
74. Popular - M-a făcut mama oltean 
75. Mihaela Mihai - De-ai fi tu salcie la mal 
76. Cătălin Crișan - Dacă pleci 
77. Gică Petrescu - Căsuța noastră 
78. Gabriel Dorobanțu - Hai vino iar în gara noastră mică 
79. Gică Petrescu - Iubesc femeia 
80. Gică Petrescu – Uite-așa aș vrea să mor 

 
FreeStay 
 

81. Ea a fost Dana 
82. Criminal Mind 
83. Remember to smile 
84. Happiness is you 
85. There for you 
86. FreeStay & Krem - Hai noroc! 
87. Perfect day 


