Regulament de desfășurare pentru campania promoțională

”Colecționar de experiențe”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1.Campania intitulată ”Colecționar de experiențe” se derulează în perioada
16.05.2022 – 25.05.2022 și constă în oferirea unui sejur all inclusive pentru două
persoane, în Turcia, unui câștigător ales prin tragere la sorți.
Campania este organizată de către agenția Europa Travel, denumită în cele ce urmează
”Organizatorul”, Europa Meridian RG S.R.L, cu sediul în București, 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 MECANISMUL CAMPANIEI
2.1. Campania intitulată ”Colecționar de experiențe” se derulează în perioada 16.05.2022
– 25.05.2022, prin intermediul paginii de Instagram și al paginii de facebook Europa Travel.
2.2. Campania promoțională se va desfășura pe întreg teritoriul Romaniei în perioada 16.05.2022 –
25.05.2022.
2.3. 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.
2.4. Alegea câştigătorului dintre înscrierile online se face în maxim trei zile de la încheierea
concursului, 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.

2.5. Dovada rezervării va fi transmisă pe mail, în decurs de maxim 14 zile din momentul organizării
tragerii la sorți și a confirmării primirii premiului, de către câștigător.
2.6. Câștigătorii trebuie să comunice date complete (nume și prenume, adresă de mail, număr de
telefon) către Europa Travel in termen de maxim 3 zile de la câștigarea premiului. După expirarea
acestui termen, câștigătorul pierde dreptul de a-și mai revendica premiul.
2.7. 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.
2.8. 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.
SECTIUNEA 3. PARTICIPANȚII ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. De această campanie beneficiază orice persoană cu vârsta de minim 18 ani, de pe teritoriul
României.
3.2. Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie:
1. Să dea follow contului de facebook & instagram Europa Travel;
2. Să arate că este un adevărat colecționar de experiențe astfel: accesează europatravel.ro și alege un
circuit cu avionul sau autocarul în care s-ar aventura vara asta. Apoi menționează link-ul în postarea
oficială de concurs, menționând de ce l-a ales tocmai pe acela.
Trebuie folosit în comentariu hashtagul #colectionardeexperiente
3. Să invite minim alți doi prieteni să participe.
4. Opțional, share la story.
Pentru mai multe șanse de câștig, se poate adăuga un număr nelimitat de comentarii, cu condiția ca
persoanele etichetate în fiecare dintre acestea să fie diferite.
SECTIUNEA 4: PREMIUL CONCURSULUI
Premiul constă într-un sejur dublu în Marmaris, cu regim all inclusive. Specificații:
- Sejur – cameră dublă, hotel de 4*;
- Durată 6 nopți;
- Plecare în septembrie 2022;
- Transport și cazare inclusă;
- All inclusive;
- Valoare premiu: aproximativ 650 euro.
SECTIUNEA 6: REGULAMENTUL PROMOTIEI
7.1. Regulamentul oficial al Promoției este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe toata
perioada concursului pe site-ul www.europatravel.ro.
7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de oprire a promoției în orice moment a acesteia 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.
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