Regulament concurs “Roma, Londra sau Paris?”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului este SC Evrika Travel SRL, cu sediul in Piatra Neamt, b-dul.
Traian, nr. 13, bl. A2, tel.: 0233.210.092, e-mail: contact@evrikatravel.ro , cod unic de
inregistrare RO 16628118, cont nr. RO11 RZBR 0000 0600 0510 1910 deschis la RAIFFEISEN
BANK Sucursala Neamt, titulara a Licentei de turism nr. 3393/2004
Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toti
participantii. Prin inscrierea la concurs, participantul declara expres ca a citit, a inteles si
este de acord cu termenii si conditiile prezentului Regulament.
Regulamentul oficial este adus la cunostinta publicului pe site-ul
www.evrikatravel.ro si este disponibil si la sediul agentiei. Organizatorul isi rezerva dreptul
de a modifica si/sau schimba regulamentul dar nu inainte de a anunta public participantii.
Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
Utilizatorii se pot inscrie in concurs pe pagina de Facebook Evrika Travel
https://www.facebook.com/evrikatravel/ in perioada 23.03.2018 - 10.04.2018. Anuntul
incetarii inscrierilor va fi data pe pagina de facebook Evrika Travel in cursul serii de 10 aprilie
2018.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITII DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate,
domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului
regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest regulament pentru a-si valida
participarea. Varsta minima de participare este de 18 ani. Nu pot participa angajati ai

organizatorului precum si rudele de gradul I si II ale acestora. Dreptul de participare apartine
in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de regulament. Dreptul de
participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau
informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.
In cazul constatarii folosirii unor conturi de Facebook special create pentru
fraudarea acestui concurs, participantii respectivi vor fi descalificati.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date,
dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si
dreptul de a se adresa justitiei.
Prin inscrierea la concurs, concurentul isi exprima expres si neechivoc
consimtamantul ca datele sale personale sa fie prelucrate de Evrika Travel in scopul
prezentului concurs.
Prin participarea la concurs, va dati acordul explicit pentru ca imaginea si numele
dumneavoastra sa poata fi folosite in scopuri publicitare de Evrika Travel pe canalele sale de
pe internet: website si pagina de Facebook.

SECTIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI
Premiul consta intr-un sejur pentru doua persoane de tip city-break ce va include
biletele de avion cu plecare din Bacau sau Iasi catre una din cele trei destinatii : Roma ,
Londra sau Paris, bagaj de mana de 10 kg si 3 nopti de cazare la un hotel de 3 stele.
Valoarea premiului este de 450 euro.
Luna in care va avea loc acest pachet turistic este octombrie insa zilele exacte de
calatorie vor fi stabilite de comun acord impreuna cu castigatorul.
Hotelul unde se face cazarea va fi nominalizat de organizator, respectand bineinteles
clasificarea de 3 stele.
Pachetul nu include transferul aeroport-hotel, asigurarea medicala de calatorie sau
alte servicii in afara celor mentionate mai sus.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a se inscrie, o persoana trebuie sa lase un comentariu la postarea
concursului mentionand orasul in care doreste sa calatoreasca (Roma , Londra sau Paris) si
sa eticheteze (sa dea tag) persoanei cu care doreste sa calatoreasca.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
In vederea extragerii se vor lua in calcul doar comentariile de la postarea
concursului. Se accepta doar o singura inscriere de la fiecare participant, astfel incat daca
o persoana a lasat mai multe comentarii se va lua in calcul doar primul dintre acestea.
Castigatorul va fi desemnat in urma unei extrageri cu ajutorul www.random.org pe
data de 12 aprilie. Premiul nu poate fi instrainat si nu poate fi convertit in bani. Unul din
bilete va fi facut pe numele castigatorului, iar pentru a 2-a persoana, castigatorul are la
dispozitie 5 zile pentru a ne anunta daca persoana mentionata in comentariu il poate insoti
sau daca va fi o alta persoana care va calatori impreuna cu el.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI
Castigatorului concursului de pe Facebook i se va aduce la cunostinta rezultatul
concursului in 48 de ore dupa extragere astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau
prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook.
In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de
Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate / incomplete, premiul se va acorda
altui utilizator, ales de organizator prin acelasi mecanism.
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din
motive care nu tin de el.
La receptionarea premiului castigatorul trebuie:
1. sa se prezinte la sediul agentiei noastre in termen de maxim 7 zile de la anuntarea
castigatorului ;
2. sa semneze documentele de primire a premiului si sa isi ridice biletele de avion si
voucherul de cazare

SECTIUNEA 09. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a
paginii Evrika Travel si pe site-ul www.evrikatravel.ro . Prin participarea la acest concurs,
participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament. Orice modificari ale
prezentului regulament vor fi comunicate pe pagina Evrika Travel.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii
financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

