
REGULAMENT OFICIAL 

 

Art. 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. Campania publicitara „Castiga o vacanta all inclusive de 7 nopti in Bulgaria, la Hotel 

Serenity Bay****” (denumita in continuare „Campania” si/sau „Concursul”) este organizata si 

desfasurata de catre SC KARPATEN OUTGOING SRL, cu sediul in Bucuresti, Str Teleajen, 

Nr 77A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/559/2011, avand codul 

de identificare fiscala RO 27928404, denumita in cele ce urmeaza („Organizator” si/sau 

„Karpaten Turism”). 

1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului 

Oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament 

Oficial), in urma carora va fi desemnat castigatorul premiului conform Art. 5. 

1.3. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil online, in mod gratuit, in format 

electronic, prin accesarea paginii https://www.karpaten.ro/concurs/ 

 1.4. Regulile Concursului stabilite conform prevederilor prezentului Regulament Oficial sunt 

obligatorii pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau 

schimba Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta 

desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice 

modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia, cu cel putin 24 ore inainte. Orice 

modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si 

vor fi comunicate public la adresa de Facebook:  https://www.facebook.com/Karpaten. 

  

Art. 2 - DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

2.1. Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet, prin accesarea paginii de Facebook Karpaten 

Turism (https://www.facebook.com/Karpaten) incepand cu data de 1 august 2016 (ora 

10:00:00) pana la data de 31 august 2016 (ora 23:59:59). 

2.2. Orice inscriere efectuata dupa data de 31 august 2016 ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luata 

in calcul, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act 
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aditional la prezentul regulament, adus la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la 

Art. 1 de mai sus. 

 

Art. 3 - CONDITII DE PARTICIPARE 

3.1. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice de cetatenie romana, rezidenti in 

Romania, cu varsta de minimum 18 ani impliniti la data inscrierii in Concurs. Participarea la 

Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala si neechivoca a prezentului Regulament si 

respectarea intocmai a conditiilor de participare prevazute de Organizator in prezentul 

Regulament. 

3.2. La acest Concurs pot participa toate persoanele care detin un singur cont, activ si real pe 

site-ul de socializare Facebook, contul continand numele si prenumele reale, pe care le 

poate demonstra cu ajutorul buletinului/cartii de identitate. Organizatorul isi rezerva dreptul 

de a elimina din Concurs acele persoane ce participa de pe multiple conturi. 

3.3. Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care raspund corect indatoririlor din concurs si 

care ofera datele reale de identificare mentionate mai sus. 

3.4. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator rezulta ca participarea la 

concurs a fost fraudata sau participantul nu poate fi identificat cu datele inregistrate pe site-ul 

mai sus mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs acesti participanti, 

de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa 

restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acesteia. 

3.5. Nu au drept de participare angajatii grupului de firme Karpaten Turism sau rudele de gradul 

I ale acestora. 

 

Art. 4 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

4.1. 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. 



4.2. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in 

concurs in scopul anuntarii si identificarii castigatorilor, dar si prezentarii a viitoarelor oferte 

Karpaten Turism prin newsletter sau alte forme de informare a publicului. 

 

Art. 5 - MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI SI VALIDAREA 

CASTIGATORILOR 

5.1. Pentru a participa la prezentul Concurs desfasurat pe pagina de Facebook, participantii 

trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

5.1.1. Sa aiba un cont in reteaua de socializare Facebook in perioada desfasurarii concursului; 

5.1.2. Sa dea „Like” paginii de Facebook: Karpaten Turism 

(https://www.facebook.com/Karpaten); 

5.1.2.1 Sa scrie un comentariu cu destinatia de vacanta preferata la postarea de pe Facebook ce 

anunta actualul concurs; 

5.1.3. Sa completeze formularul din pagina concursului https://www.karpaten.ro/concurs/ 

5.2. In cazul in care vor exista mai multe inscrieri de la acelasi participant, va fi luata in 

considerare doar prima inscriere la concurs; 

5.3. Orice suspiciuni de frauda sau comentarii care nu sunt etice, morale sau dezintegreaza 

derularea in siguranta a Consursului vor fi sterse fara justificare prealabila. 

5.4. In cazul constatarii folosirii unor conturi de Facebook special create pentru fraudarea acestui 

concurs, participantii respectivi vor fi descalificati. 

5.5. Comentariile cu un continut agresiv, violent sau injurios vor fi sterse, iar participantii 

descalificati. Comentariile cu un continut direct sau indirect catre alte produse/branduri 

concurente Karpaten vor fi sterse, iar participantii descalificati. 

5.6. Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de 

utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat 

nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca 

o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant 

adevarate si corecte. 
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5.7. Premiul va fi acordat aleator folosind serviciul random.org si nu implica reteaua de 

socializare Facebook. 

5.8. Castigatorul Concursului va fi anuntat pe data de 1 septembrie 2016 printr-o postare pe 

pagina https://www.facebook.com/Karpaten si, pentru a-l putea valida, va fi contactat folosind 

datele inscrise in formularul din pagina de concurs.  

5.9. In cazul in care unul dintre castigatori nu raspunde in termen de 5 zile lucratoare, premiul va 

fi redistribuit catre o rezerva.  

 

Art. 6 - PREMIUL OFERIT IN CADRUL CONCURSULUI 

6.1. Premiul acordat in cadrul Concursului consta intr-un sejur de 7 nopti all inclusive,  fara 

transport, pentru un cuplu (sau familie cu max. 2 copii), la Hotelul Serenity Bay din 

Tsarevo – Bulgaria, in perioada 17-24 septembrie 2016.  

6.2. Premiul va fi acordat conform Art. 5.7. 

6.3. Valoarea totala a premiului oferit in cadrul Concursului este de 3,000 lei (TVA inclus), 

calculata la cursul BNR 1 EUR=4.4696 RON.  

6.4. Premiul nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu un alt bun ori serviciu. 

6.5. In premiul acordat de Organizator nu este inclus transportul pana la hotelul Serenity Bay si 

nici banii de cheltuiala, acestea ramanand in atributia Castigatorului.  

6.6. Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul trebuie sa ofere Organizatorului 

urmatoarele date de identificare: nume si prenume, data nasterii, serie si numar BI/CI, CNP, 

numar de telefon, adresa de e-mail, localitate. 

6.7. Castigatorul trebuie sa poata dovedi veridicitatea informatiilor oferite Organizatorului prin 

trimiterea la adresa de e-mail marketing@karpaten.ro a unei copii dupa BI/CI. 

6.8. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu 

atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in 

responsabilitatea exclusiva a acestora. 

6.9. Se vor efectua 3 extrageri – prima pentru desemnarea castigatorului, iar celelalte pentru 

desemnarea a 2 rezerve. In situatia in care castigatorul nu poate fi validat , este descalificat din 
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diferite motive ori refuza premiul, se va alege prima rezerva, careia ii va reveni dreptul de a intra 

in posesia premiului. Daca aceasta se incadreaza in situatiile enumerate anterior, se va proceda 

pentru atribuirea premiului rezervei cu numarul 2.  

6.10. In cazul in care castigatorul doreste sa acorde premiul unei alte persoane, acesta are 

posibilitatea sa desemneze un alt castigator, cu amendamentul de a trimite datele noilor 

castigatori in termenul prevazut in regulament; 

6.11. In cazul in care noul castigator refuza premiul sau nu poate fi validat in termenul prevazut 

in regulament, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va contacta rezervele in ordinea 

desemnarii lor.  

 

Art.7 - RESPONSABILITATI 

7.1. Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate 

de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. 

7.2. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile 

necastigatoare. 

7.3. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului 

Regulament. 

7.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii nu vor fi luate in 

considerare de catre Organizator. 

7.5. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei promotii, 

decizia Organizatorului este definitiva. 

 

Art. 8 – PUBLICAREA REGULAMENTULUI 

8.1. Regulamentul oficial al concursului este publicat pe Internet, si poate fi accesat din pagina 

dedicata concursului, pe site-ul Karpaten Turism: https://www.karpaten.ro/concurs/  
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Art. 9 - LITIGII 

9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. 

9.2. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu il vor 

inainta spre solutionare instantei competente romane. 

9.3. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial. 

 

Art. 10 - INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI 

10.1. Prezentul Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 2.1 de 

mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul 

imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua 

prezentul Concurs. 

10.2. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 2.1 ori poate fi 

suspendat in baza deciziei Organizatorului cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de 

situatie. 

 

 

 

 

ORGANIZATOR, 

KARPATEN OUTGOING SRL 

 


