Regulament participare concurs Happy Day

ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului “Happy Day” (denumit în continuare “Concurs”) este Pensiunea Happy Day,
cu sediul în Sibiu, Str. Lunga, nr. 2D, 550107. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului
Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.
LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se va desfășura în perioada 10 ianuarie 2017 - 6 februarie 2017, pe pagina de Facebook a
Pensiunii Happy Day Sibiu - https://www.facebook.com/pensiuneahappydaysibiu/. Acesta se va încheia
în 6 februarie 2017, la ora 23:59.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi
până la data începerii Concursului), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de
desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.

RĂSPUNDERE
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către
participanţi. Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal și protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la
transmiterea de informaţii prin e-mail și alte mijloace electronice.

DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie sa aibă cont de Facebook, completat cu o adresă
de email validă și nume / prenume reale. Daca nu aveți cont de utilizator vă puteti creea un cont nou, la
adresa: https://facebook.com/.

MECANISMUL CONCURSULUI
Utilizatorii pot participa la concurs în perioada 10 ianuarie – 6 februarie 2017, astfel:
1. Intră pe pagina de Facebook a Pensiunii Happy Day
Sibiu, https://www.facebook.com/pensiuneahappydaysibiu/.
2. Like paginii Pensiunii Happy Day Sibiu.
3. Share public postului pe wall-ul propriu.

PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda trei premii:
Premiul I: O noapte de cazare pentru două persoane de Valentine’s day*(14.02.2017) + o surpriză
din partea Pensiunii.
Premiul II: un tricou Happy.
Premiul III: un tricou Happy.

Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul Concursului Happy Day este de 230 lei, TVA inclus.
Nu se va acorda contravaloarea în bani pentru premiile menţionate mai sus şi nici nu se va accepta
modificarea caracteristicilor/parametrilor acestora. O persoană poate câștiga în cadrul campaniei
maximum un premiu prin tragere la sorți.
*Pensiunea oferă câștigătorului posibilitatea de a alege o altă dată pentru cazare, având la dispoziție
perioada 10 februarie – 10 martie 2017.

DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI
Castigatorul va fi desemnat în urma unei trageri la sorti prin Random.org. Numele câștigătorului va fi făcut
public pe pagina de Facebook a Pensiunii Happy Day Sibiu in data de 7 februarie 2017. Participanții la
concurs trebuie sa îndeplineasca toate condițiile Regulamentului.
Câştigătorii vor fi contactaţi de două ori, pe pagina lor de Facebook, în zile diferite, la intervale orare
diferite pentru a se realiza următoarele: identificarea, validarea și comunicarea modalităţii de primire a
premiilor.
În situaţia în care la momentul validării câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi
contactat conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la trei
(3) rezerve în ordinea desemnării lor.
Câştigătorul va comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare
validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, sex, serie şi număr BI/CI, un număr de telefon
alternativ, adresa şi localitatea din BI/CI, adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul (daca este cazul).
Prin înscrierea în concurs toți participanții acceptă, înțeleg și respectă prezentul regulament.

