Regulament de desfășurare pentru campania promoțională

”Valentine’s Day Giveaway”
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.1.Campania intitulată ”Valentine’s Day Giveaway” se derulează în perioada
09.02.2022 – 14.02.2022 și constă în oferirea unui circuit pentru două persoane, în
Istanbul, 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 ”Valentine’s Day Giveaway” se derulează în perioada 09.02.2022
– 14.02.2022, prin intermediul paginii de Instagram și al paginii de facebook Europa Travel.

Promovarea campaniei este realizată în parteneriat cu pagina de facebook Imperator Travel și
blogul imperatortravel.ro.
2.2. Campania promoțională se va desfășura pe întreg teritoriul Romaniei în perioada 09.02.2022 –
14.02.2022.
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 concurslui,
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:
- să dea follow contului de facebook/instagram Europa Travel;
- să intre pe www.europatravel.ro, să aleagă un circuit cu avionul care l-a făcut să simtă dragoste la
prima vedere și să spună în comentariul postării de concurs care este activitatea lui preferată din
tinerariul acestuia. Lista de circuite aici: https://bit.ly/avion-circuite22
- să eticheteze în comentariu persoana pe care ar lua-o cu el oriunde în lume.
SECTIUNEA 4: PREMIUL CONCURSULUI
Premiul constă în două locuri pentru circuitul fun & shop în Istanbul. Specificații:
- Circuit pentru două persoane;
- Durată 5 zile;
- În cadrul anului 2022 (în funcție de disponibilitatea ambelor părți);
- Transport și cazare inclusă;
- Mic dejun inclus;
- Ghid însoțitor și itinerariu conform programului;
- Valoare premiu: 260 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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