Regulament concurs “Promovează RomânIA, oriunde te-ai afla!” - 2017, ediția a patra
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 concursului
Concursul se derulează în perioada 1 – 25 iunie 2017. 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 site-ul tvri.tvr.ro.
Art. 3 Condiţiile de participare
Concursul se adresează tuturor românilor cu vârsta minimă de 18 ani. Nu au drept de
participare angajaţii SRTv şi nici partenerii implicaţi în organizarea acestui concurs.
Participarea este posibilă o singură dată. TVR Internațional își rezervă dreptul să îi descalifice
pe cei care se înscriu de mai multe ori.
Art. 4 Modul de desfăşurare
Concursul se va desfăşura pe pagina de Facebook a postului TVR Internaţional https://www.facebook.com/tvrinternational.
Informaţiile despre concurs vor fi disponibile în programele interactive ale TVRi, pe pagina
de Facebook www.facebook.com/tvrinternational și pe site-ul TVR Internaţional – tvri.tvr.ro.
Participanții la concurs trebuie să intre pe pagina de Facebook a TVR Internațional, să dea
like la pagină și apoi să posteze, la acest link: goo.gl/9KsaVm, o fotografie în care să poarte ie,
însoțită de un comentariu prin care să răspundă la întrebarea: ”De ce iubeşti IA
românească?”.
Art. 5 Premii
Premiile oferite de www.florideie.ro https://www.facebook.com/FloriDeIE în cadrul acestui
concurs sunt 3 (trei) ii româneşti. Câștigătorii vor fi aleși prin sistemul Random.

Art. 6 Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor
Cei trei câștigători vor fi aleși prin tragere la sorți online pe random.org și vor fi anunțați în
cadrul emisiunii „Corespondent TVRi” de joi, 29 iunie, de la ora 21.30, ora României, dar și
pe site-ul tvri.tvr.ro și pe pagina de Facebook a postului TVR Internațional
(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 tvri@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 premiile concursului numai acelor participanţi care îndeplinesc
condiţiile de participare (sunt cetăţeni români, au vârsta minimă de 18 ani, dau like paginii
de Facebook a TVR Internațional, postează o singură fotografie cu ei în ie și un singur
comentariu în care răspund la întrebarea ” De ce iubeşti IA românească?” și, 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.

