REGULAMENTUL OFICIAL
Concurs: Romanca mandra-n toate cele

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR
1.1.1 SC FARMEC SA, cu sediul in Cluj-Napoca, str H. Barbusse nr. 16 Inregistrata la RC nr
J12/14/1991, CIF RO 199150, denumita in continuare Organizatorul.
1.1.2. Modalitatea de derulare a concursului, conform stipularilor din prezentul regulament este
obligatorie pentru participanti. Acest regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public
conform legislatiei aplicabile in Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest
regulament, respectand conditiile legale si facand publicitatea necesara in legatura cu o asemenea
potentiala modificare.
1.1.3 Concursul se va desfasura online, in Romania, pe pagina de campanie a Organizatorului
http://www.romancecufarmec.ro/
1.1.4.Concursul se desfasoara in perioada: 08 martie- 09 decembrie 2013
SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1. La acest Concurs poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani la data de
incepere a Concursului, cu domiciliul/resedinta in Romania si care este de acord sa respecte
mecanismul de participare descris la SECTIUNEA 3 de mai jos.
2.2. Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in
organizarea si derularea Concursului precum si familiile acestora.
2.3. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prezentului Regulament.
2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica orice utilizator la propria alegere, care nu
respecta termenii jocului sau care incearca sa manipuleze jocul.
SECTIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI
3.1. Participantii care indeplinesc conditiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE
PARTICIPARE), pot fi declarati castigatori ai premiilor prezentei Campanii, asa cum vor fi ele
prezentate la SECTIUNEA 4. PREMIILE de mai jos, in conditiile in care respecta mecanismul
descris la aceasta sectiune.

3.2. Pentru a putea sa se inscrie la Concurs, fiecare participant trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
 Sa respecte conditiile de inscriere in concurs: sa completeze formularul din pagina
“Concurs “ de pe site-ul www.romancecufarmec.ro.
 Sa fie de acord cu promovarea pozele si textelor inscrise in concurs de catre Organizator
in mediul online si offline
3.4. Castigarea premiilor:
La fiecare final de luna, incepand cu luna martie 2013, Organizatorul va alege o castigatoare pe
care o va premia cu produse in valoare de 150 lei.
Raspunsurile care surprind cel mai bine farmecul romancelor intr-un mod creativ si sunt corecte
din punct de vedere gramatical, vor fi alese castigatoare.
La finalul campaniei, in data de 16 decembrie, se va alege marele castigator al concursului
“Romanca mandra-n toate cele”, castigatoarea primind o excursie de Dragobete 2014, pentru 2
persoane, oferita de agentia de turism Eximtur.
SECTIUNEA 4. PREMIILE
4.1.Se vor acorda 10 premii lunare si marele premiu, o excursie de Dragobete 2014, oferita de
agentia de turism Eximtur.
4.2. Marele premiu trebuie revendicat in termen de doua saptamani. Nerevendicarea lui implica
renuntarea la castig.
SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR.
5.1. Pentru a putea intra in posesia premiilor, castigatorii vor trebui sa raspunda cererii
Organizatorului cu privire la datele de expediere in maxim 5 zile lucratoare.
5.2. Premiile lunare vor fi trimise prin Posta Romana/ Curier, in termen de 21 de zile
calendaristice de la data primirii datelor de la castigator( nume, prenume, adresa postala
completa, nr.de telefon). Daca un premiu se intoarce la sediul Expeditorului, in acest caz
Organizatorul, datorita faptului ca expeditorul ( castigatorul premiului respectiv) nu l-a ridicat de
la posta sau nu a putut fi contactat de catre firma de curierat, se considera ca castigatorul a
refuzat premiul si astfel a renuntat la el.
SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE
6.1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ca datele lor
personale completate de acestia pe formularul de inscriere, sa intre in baza de date a
Organizatorului in scopul desemnarii participantilor si validarii acestora conform prezentului
regulament. Organizatorul se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de legea
677/2001.
6.2. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul la informare,
dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu
fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, in conformitate cu dispozitiile
Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu

caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie
2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor
trimite Organizatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata in acest sens.
6.3. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca
urmare a actiunilor unor terti.
6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sista in orice moment Concursul, in cazul in care se
deschide impotriva sa procedura insolventei.
6.5. In cazul in care intre Organizator si participantii la Concurs apar litigii, acestea vor fi
solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile
implicate in litigi vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din Cluj Napoca.

