Regulament concurs “PromoveazăRomân(IA) oriunde teai afla!”  2015, ediția a doua
Art. 1 Organizator
TVR Internaţional, parte a Societăţii Române de Televiziune, cu sediul în Bucureşti, Calea
Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010565
Art. 2 Durata concursul
ui
Concursul se derulează în perioada 1 mai – 15 iunie 2015. TVR Internaţional îşi rezervă dreptul
de a modifica datele de începere şi terminare, fără drept de compensare, dar nu înainte de a
anunţa detaliile pe siteul tvri.tvr.ro.
Art. 3 Condiţiile de participare
Concursul se adresează tuturor românilor cu vârsta minimăde 18 ani. Nu au drept de
participare angajaţii SRTv şi nici partenerii implicaţi în organizarea acestui concurs.
Art. 4 Modul de desfăşurare
Concursul se va desfăşura pe siteul TVR Internaţional  tvri.tvr.ro. Informaţii vor fi disponibile
pe pagina de Facebook www.facebook.com/tvrinternational și în emisiunile TVR Internaţional.
Participanţii trebuie săurmăreascăprogramele TVR Internaţional în perioada 1 mai – 15 iunie,
pe tronsonul orar 19.0020.00 şi 22.0023.00. În cadrul emisiunilor “Un doctor pentru
dumneavoastră” (lunijoi, 19.00), “Avocatul dumneavoastră” (luni, 22.00), „Articolul VII” (marţi,
22.00), „Investiţi în România!” (miercuri, 22.00) şi “Corespondent TVRi” (joi, 22.00) vor fi
anunțate cuvinte cheie, care la final vor alcătui sloganul TVRi.
Odată ce aţi descoperit cuvântul cheie al săptămânii, intraţi pe siteul TVR Internaţional şi
completaţi formularul de participare la concurs cu: nume și prenume, ţara de reședință, adresa
de email și cuvântul cheie al săptămânii.
Art. 5 Premii
Premiile oferite de www.iiana.ro / www.facebook.com/iiana.ro în cadrul acestui concurs sunt 3
(trei) ii româneşti. Câștigătorii vor fi aleși prin sistemul Random.
Art. 6 Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor
Cei 3 (trei) câştigători vor fi anunțați în data de 25 iunie, a doua zi după ce se sărbătoreşte Ziua
Universală a Iei, în emisiunea ”Corespondent TVRi”, în intervalul 22.0023.00 (ora României) și
pe siteul tvri.tvr.ro și pe pagina de Facebook a TVR Internaţional
(
www.facebook.com/tvrinternational
).
După anunţarea câştigătorilor, aceştia au obligaţia de a lua legătura cu echipa TVR
Internaţional, scriind un email cu datele de contact la adresa t
vri@tvr.ro
.

Dacă în termen de o lună de la anunţarea câştigătorilor, aceştia nu contactează echipa TVR
Internaţional, organizatorii îşi rezervă dreptul de a organiza o nouă tragere la sorţi prin sistemul
Random.
Art. 7 Responsabilitatea
Organizatorii acestui concurs nu au nicio răspundere şi nu vor putea fi implicaţi în litigii legate
de corectitudinea datelor personale trimise de către participanţi.
Organizatorii vor acorda cele 3 (trei) premii numai acelor participanţi care îndeplinesc
condiţiile de participare (sunt cetăţeni români, au vârsta minimăd e 18 ani, trimit cel puțin un
cuvânt cheie al uneia dintre săptămânile de concurs, în cazul în care sunt desemnaţi
câştigători, trimit informaţii de contact).
Organizatorii nu au obligaţia de a purta corespondenţa privitoare la solicitările necâştigătoare.
Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului
regulament.

