
Regulament de desfășurare pentru campania promoțională 

”Vacanță gratuită în Thassos sau Kusadasi 2021” 

 
   
 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 
 

1.1.Campania intitulată ”Vacanță gratuită în Thassos sau Kusadasi 2021” 

 se derulează în perioada 11.06.2020 – 06.07.2020  și constă în două vacanțe premiu, în 

Thassos și Kusadasi. 

 

Campania este organizată de către agenția  Europa Travel, denumită în cele ce urmează 

”Organizatorul”, Europa Meridian RG S.R.L, cu sediul în Strada Traian 246, cod unic de 

înregistrare RO20945823, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/2099/02.02.2007, 

atribut fiscal RO, cont IBAN RO77BTRLRONCRT0340748601 - lei, reprezentată prin  Teodor 

Calimanescu – administrator. 

 
Organizatorul este în drept să schimbe sau să modifice conceptul și formatul campaniei promoționale 
ori de câte ori consideră necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a 
modifica și/sau de a întrerupe campania în orice moment, anunțând însă publicul în prealabil. Astfel de 
modificări vor fi făcute public pe www.europatravel.ro, cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în 
vigoare. 
 
Prezentul concept și format al concursului reprezintă obiect al dreptului de autor al organizatorului, 
fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. 

Europa Meridian RG S.R.L. este operator de date cu caracter personal. Conform cerinţelor Legii nr. 
363/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Europa Meridian RG S.R.L are obligaţia de a 
administra în condiţii de siguranţă datele personale furnizate de participanții la promoție. 

SECTIUNEA 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
 
3.1. Campania intitulată ”Vacanță gratuită în Thassos sau Kusadasi 2021” se derulează în 
perioada 11.06.2020 – 06.07.2020, prin intermediul site-ului www.europatravel.ro și al paginii de 
facebook Europa Travel. 
3.2. Campania se va desfășura pe întreg teritoriul Romaniei, pe site-ul www.europatravel.ro și prin 
intermediul canalelor de promovare, în perioada 11.06.2020 – 06.07.2020. 
3.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi durata campaniei promoționale și de a modifica 
condițiile, dar nu înainte de a modifica prezentul regulament și de a anunța acest lucru public.  

 
SECTIUNEA 3. PARTICIPANȚII ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 
 
4.1.  Pentru  a  participa  la  Concurs,  Participanții  trebuie  sa  îndeplinească cumulativ următoarele 

http://www.europatravel.ro/
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condiții:  
• să fie persoane fizice cu domiciliul în România;   
• să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți la data începerii concursului;  
• să respecte prevederile prezentului Regulament pentru  participarea la concurs – 

Regulamentul va fi făcut public în acord cu legislația din România, prin publicarea pe site-ul 
www.europatravel.ro;    

4.2.  La  concurs NU  pot  participa  angajații  Organizatorului,  ai societăților  implicate  în  
organizarea  și  derularea  acestui concurs,  precum  și  rudele  de gradul I (copii si parinti) și soțul 
/soția celor menționati mai sus.  
4.3.  Participarea  la  aceast concurs implică  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament precum 
și posibilitatea  folosirii  în scop publicitar a numelor Participanților câștigători. Prin participarea la 
concurs, Participanții acceptă intrarea automată în baza de date a Organizatorului.  
4.4.  Prin  simpla  participare  la  concurs,  Participanții  își  dau  acordul  expres  și  neechivoc  ca  
datele  lor personale comunicate Organizatorului și partenerilor acestuia (ce acționează exclusiv în 
scopul acordării premiilor), să  intre  în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor 
și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului.   
4.5. Concursul se va derula conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți 
Participanții.  
4.6. O persoană poate participa doar o singură dată la concurs, nefiind validă înscrierea repetată la 
concurs. 
4.7 Participarea la concursul ”Vacanță gratuită în Thassos sau Kusadasi 2021” implică 
acceptarea necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, fotografiile și 
materialele filmate cu aceștia și câștigătorii să poată fi făcute publice și exploatate în orice scop 
inclusiv publicitar de către organizator și/sau subcontractanți ai acestuia fără nici un fel de pretenții 
din partea participanților și câștigătorilor 
 
SECȚIUNEA 4. PREMIUL  
 
5.1 PREMIUL constă în două vacanțe în Thassos sau Paralia, prin tragere la sorți. Cei doi câștigători 
desemnați pot câștiga una dintre cele două pachete: 
 
Thassos 
Sejur de 6 nopți, transport cu autocarul inclus 
Pentru două persoane 
Hotel Papagheorghiu 2* 
Mic dejun inclus 
Plecare: 5 iunie 2021 
 
Kuasadasi 
Sejur de 6 nopți, transport cu autocarul inclus 
Pentru două persoane 
Hotel Dabaklar 4* 
Demipensiune 
Plecare: 6 iunie 2021 
 
SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI. ACORDAREA PREMIILOR 
 
6.1 Concursul intitulat ”Vacanță gratuită în Thassos sau Kusadasi 2021” organizat de către 
Europa Travel se desfășoară în perioada 11.06 – 06.07.2020, pe site-ul www.europatravel.ro, iar 
extragerea va avea loc prin tragere la sorți, în termen de 3 zile de la finalizarea campaniei. 
 

http://www.europatravel.ro/
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6.2 Pentru a lua parte la concurs, participantii trebuie să îndeplinească următorii pași: 
- să rezerve și să efectueze plata pentru minim un sejur în Grecia, cu plecări în anul 2020, sau/și 
Turcia, cu plecări în 2020 sau 2021; 
 
6.3 Un participant se poate înscrie la concursul ”Vacanță gratuită în Thassos sau Kusadasi 
2021” de mai multe ori, mărindu-și șansele de câștig la rezervarea mai multor sejururi. 
 
Alegea câştigătorului dintre înscrierile online se face prin intermediul unui site terţ, independent faţă 
de controlul organizatorilor (de ex. random.org), fiind luate în calcul toate înscrierile recepţionate până 
la momentul finalizarii termenului de inscriere. O înscriere poate fi invalidată şi în cazul în care se 
constată că datele din formular nu corespund cu realitatea sau sunt incomplete. 

6.4 Pe baza informațiilor privind numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale câștigătorului, 

furnizate de acesta, premiul este pus la dispoziție de către Europa Meridian RG S.R.L  și distribuit 

câștigătorului prin intermediul este Europa Meridian RG S.R.L. In situația refuzului din partea 

câștigătorului de a semna documentele de predare-primire a premiului, acesta se acordă altei 

persoane participante la concurs, prin tragere la sorți.   

6.5 Câștigătorii trebuie să confirme intrarea în posesie a premiului în termen de maxim 3 zile de la 

câștigarea premiului. După expirarea acestui termen, câștigătorul pierde dreptul de a-și mai revendica 

premiul.  

6.6 În cadrul acestei campanii, nu este posibilă înlocuirea premiului constând în vacanța cu 
contravaloarea acestuia în bani sau alte obiecte și premiile nu pot fi cedate către terți. 
Revendicările  nejustificate  de  premii,  falsurile  și  plângerile  dovedite  ca  fiind neîntemeiate și 
abuzive, constituie temei pentru organizator în solicitarea de daune interese.   
  
6.7 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea acordării câștigului în situația în care datele de 
contact ale câștigătorului (numele, telefon, adresa) nu sunt cele comunicate către 
www.europatravel.ro  de către câștigător.  
 
6.8 Perioada premiului va fi conform menționăriilor la secțiunea 5. din prezentul regulament. 
 
6.9 Premiile nu se reportează și nici nu se transformă în alte servicii/bani, iar refuzarea perioadelor 
propuse de către Organizator, va conduce la pierderea premiului oferit. 
 
SECTIUNEA 7: REGULAMENTUL PROMOTIEI 
 
8.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil  în mod gratuit oricarui solicitant pe  toata 
perioada concursului pe site-ul www.europatravel.ro. 
8.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a concursului în orice moment al acestuia și/sau 
schimbarea regulilor  de  participare,  obligându-se  totodată  să  facă  publică  hotărârea  sa  în  
acest  sens  prin afișarea pe site-ul www.europatravel.ro, cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în 
vigoare. 
 
SECTIUNEA 8: DREPTUL DE CONTESTATIE. LITIGII 

 

12.1 Participanții înregistrați la concursul intitulat ”Vacanță gratuită în Thassos sau Kusadasi 

2021” pot exercita un drept de contestație referitor la desemnarea câștigătorului, în termen de 24 
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ore, după desemnarea câștigătorului, prin înregistrarea contestației la adresa de 

mailoffice@europatravel.ro, împreună cu datele de contact (adresă, nume și prenume complet, act 

de identitate cu toate datele aferente). 

12.2 Contestația înregistrată în termenul prevăzut la art. 7.1, se judecă de către o comisie desemnată 

de organizator, în termen de maxim 72 de ore de la înregistrarea acesteia, rezultatul deliberării fiind 

trimis prin e-mail. 

12.3. În cazul în care rezultatul deliberării este de natura să ducă la nevalidarea câștigătorului și să 

confere premiul altuia, acesta va fi anunțat imediat după deliberare.  

12.4. În cazul în care datele de contact nu sunt corecte și pun în imposibilitate transmiterea unui 

răspuns, Organizatorul va face dovada transmiterii acestuia prin intermediul raportului de expediere 

prin e-mail. 

12.5. Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor sunt: Nicoleta Ungureanu – Marketing Manager. 

12.6. În cazul admiterii contestației, se invalidează câștigătorul și se continuă concursul, din punctul în 

care acesta a fost întrerupt ca urmare a desemnării câștigătorului invalidat. 

12.7. În cazul în care petentul nu este mulțumit de răspunsul primit sau de modalitatea de soluționare 

a contestației, acesta are posibilitatea să se adreseze instanțelor judecătorești competente din 

România, respectiv de la sediul organizatorului. 
       
                     

Europa Meridian RG S.R.L                                                                                       11.06.2020 


