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Nr. 23/2016 

 
REGULAMENTUL CONCURSULUI „CÂȘTIGĂ O TABĂRĂ LA SÂNGEORZ-BĂI” 

 
I. ORGANIZATOR  
 
1. Organizatorul concursului Câștigă o tabără la Sângeorz-Băi (denumit în continuare 
“Concursul”) este Protopopiatul Ortodox Român Dej, cu sediul în Dej, str. Crișan nr.9b. 
 
2. Concursul este organizat pe baza prezentului regulament oficial (denumit în continuare 
„Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi Participanţii.  
 
3. Participarea la Concurs implică acceptarea de către Participanţi a prevederilor prezentului 
Regulament precum şi obligativitatea respectării acestora. Prin participarea la prezentul Concurs, 
Participanţii vor fi consideraţi a fi citit, înţeles şi acceptat integral prevederile prezentului 
Regulament.  
 
4. Regulamentul precum şi detaliile Concursului sunt disponibile oricărui solicitant, în mod 
gratuit, pe întreaga durată a Concursului pe site-ul oficial al Organizatorului 
(www.protopopiatulortodox.ro). 
 
II. LOCUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI  
 
1. Concursul se desfăşoară numai în Protopopiatul Ortodox Dej. 
 
III. DURATA CAMPANIEI  
 
1. Concursul va fi lansat la data de 20.01.2016 şi se va desfăşura până la data de 01.02.2016. 
Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.  
 
IV. DESCRIEREA CAMPANIEI SI CONDIŢII DE PARTICIPARE  
 
1. PARTICIPANŢI ŞI CONDIŢII DE ELIGIBILITATE  
 
1.1. Campania se adresează tuturor persoanelor fizice care îndeplinesc urmatoarele condiţii: 

 Sunt cetățeni români și fac parte din Protopopiatul Ortodox Dej. 

 Dețin un cont de Facebook (tutorii lor). 

 Au vârsta cuprinsă între 10-15 ani. 
Au drept de participare doar persoanele fizice (cu vârsta cuprinsă între 10-15 ani, împliniţi), 
având domiciliul/reşedinţa în localitatea Dej sau împrejurimi.  
Nu pot participa la acest concurs angajaţii Protopopiatului şi rudele de gradul I ale acestora.  
1.2. Persoanele care îndeplinesc condiţiile descrise la punctul 1.1. de mai sus sunt denumite în 

continuare „Participanţi”.  
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2. PREMII  
 2.1. Premiul oferit de către Organizator constă într-o tabără la Sângeorz-Băi în perioada 
5-9 februarie 2016. 
  
3. MECANISMUL CONCURSULUI ŞI DE ACORDARE A PREMIILOR  
 
3.1. Participanții (sau tutorii lor) trebuie să dea share la postarea de anunțare a concursului de 
pe Facebook.  
3.2. Pentru a fi eligibili aceștia trebuie pe lângă share, să dea like paginii (de Facebook) oficiale a 
Protopopiatului.  
3.3.Participanții trebuie să completeze formularul de participare disponibil la adresa 
http://goo.gl/forms/5jUPs2behO  
3.4. Pentru participare trebuie îndeplinite ambele condiții de la 3.2 și 3.1, respectiv 3.3. 
3.5. Câștigătorul este desemnat prin tragere la sorți  în data de 01.02.2016 prin metoda random. 
3.6. Câștigătorul este anunțat pe pagina de Facebook. 
3.7. Dacă câștigătorul nu confirmă premiul în 12 ore, se consideră că renuță la premiu și este 
contactat câștigătorul rezervă, extras în aceeași dată. 
3.8. Deoarece Facebook nu permite crearea de conturi copiilor mai mici de 13 ani, acțiunile de 
validare a participării de la punctele 3.1,3.2 și 3.3 vor fi îndeplinite de către tutorii legali. 
 
V. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 
Protopopiatul nu transmite unei terțe părți datele primite prin intermediul formularului 

de participare. Acestea rămân confidențiale. 
 
VII. LITIGII  

2. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la prezentul Concurs se vor 
rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, Concursul se anulează.  

 
3. Orice reclamaţie legată de desfăşurarea Concursului se va face în scris, în termen de 5 zile de 

la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, 
dar nu mai târziu de 1 lună de zile de la momentul producerii evenimentului.  

 
VIII. DISPOZIŢII FINALE  

4. În cazul în care organizarea Concursului este împiedicată de evenimente de forţă majoră, ori 
din motive independente de vointa Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a decide, 
după caz, încetarea sau prelungirea Concursului. În acest caz, Organizatorul nu mai are nicio 
obligaţie către Participanţi, cu privire la plata unei sume de bani cu titlul de despagubire sau 
altele asemenea. Încetarea Concursului înainte de termen urmează a fi adusă la cunoştinţa 
publicului prin modalităţile prevăzute la art. I pct. 4.  

 
5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este 

necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesaţi pe pagina oficială de Facebook. 
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PROTOPOP, 

PR. IOAN BUFTEA 
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